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Rozdział 4
Zhaun’ol sargtlin, Zaknafein elghinn / Wielki wojownik, Zaknafein ginie

Całe Menzoberranzan z zapartym tchem patrzyło, jak Zaknafein Do’Urden, ostatni z 
trzech wspaniałych fechtmistrzów, idzie ulicą. Minęło już pięć dekad od jego śmierci. Teraz 
Zak chodził znów żywy po ulicy Miasta Pająków. Mieszkańcy szeptali, że Lloth przywróciła 
życie heretykowi, z zupełnie niezrozumiałych powodów.

Córka Lloth, SiNafay Vrinn, nie dementowała tych plotek. Wręcz przeciwnie, rozgłosiła 
po mieście, że za trzy cykle Narbondel w Melee-Magthere odbędzie się wspaniała walka. Na 
dwa dni, które pozostały, drowka zaprosiła do siebie Zaknafeina. Rubinowooki fechtmistrz 
patrzył na nią podejrzliwie.
- Opiekunko, zaprosiłaś mnie do swego domu. Czemu zawdzięczam ten zaszczyt?

Mroczna elfka podniosła głowę na te słowa,  poprawiła pas z wspaniałym mieczem 
podwójnym. Zak zobaczył, ze ma jasne, zielone oczy, a jej głowę zdobi ciężka, purpurowo-
czarna korona.
- Przypomnij sobie przeszłość, Zaku Do’Urden – powiedziała cicho, zdejmując koronę.

Jakby jej słowa miały magiczną moc, przez pamięć fechtmistrza przeleciały obrazy: on i 
Drizzt w sali treningowej. Porażka Drizzta. Pierwsze spotkanie po Akademii. Ojciec i syn… 
Przerwa, pustka. Pamiętał tylko mgliste płomienie na rękach Malice i bolesne przebudzenie 
przez jej córki. Aha, i długą rozmowę. O czym ona była?… O Drizzcie?

SiNafay prawidłowo odczytała wyraz jego twarzy.
- Zostałeś poświęcony Lloth przez Malice. Później powróciłeś… Ale poszukaj wcześniej. 

Zielone oczy.
Umysł Zaknafeina podążył za jej wskazówkami, z trudem przyjmując to, że dwukrotnie 

zginął, ale znowu żyje. Zielone oczy… Nagle go olśniło. Niewolnica z Domu Fey-Branche. 
Kobieta, która zdołała pokonać i jego, i Drizzta.
- Niewolnica Fey-Branche – powiedział. – Dawna niewolnica.
- Bardzo dobrze – drowka roześmiała się. – Nazywam się SiNafay Vrinn, jestem 

Opiekunką Jedenastego Domu Ched Nasad, dalharil lil Lloth.
- Opiekunko SiNafay, jak zdołałaś nas pokonać?

W odpowiedzi mroczna elfka podciągnęła rękawy wspaniałej sukni, ukazując mithrilowe 
bransolety należące niegdyś do Dantraga.
- Uczył mnie Dantrag, wyposażony w magiczną szybkość. Z takim przeciwnikiem uniki to 

podstawa. Bez urazy.
- Teraz ty masz tę szybkość – skomentował. – Śmiertelniczka, a wydawało mi się, że 

walczę z bezcielesnym duchem.
- Raz mnie trafiłeś – w jej jasnozielonych oczach zapłonęły iskry gniewu. – Nie, dwa razy. 

Twój syn nie trafił mnie ani razu.
Zaknafein drgnął.

- Wiedziałaś o tym?
SiNafay roześmiała się nad jego naiwnością.

- Nie, ale do dziś powstało tyle opowieści o Drizzcie, synu Zaka, że każdy już wie. 
Powinieneś być z niego dumny, fechtmistrzu, z tych opowieści… Ale twój syn uciekł od 
Pajęczej Królowej.

- Malice – wykrztusił. – wskrzesiła mnie jako zin-carla… Miałem szukać Drizzta… 
walczyliśmy i… kwas.
Przez twarz drowki przeleciał okrutny uśmiech.



- Po raz drugi zginąłeś, Zaknafeinie, a zabił cię twój syn. Za każdym razem to Drizzt 
doprowadził do twojej śmierci. Twoich cierpień w Otchłani winien jest też młody 
Do’Urden.
Zak milczał, rozważając jej słowa. Nie mógł się oprzeć wrażeniu, że SiNafay mówi mu 

prawdę. Na jego brwiach zebrały się krople potu, gdy resztki jego dawnego ducha próbowały 
temu zapobiec. Wreszcie skinął głową.
- Prawdziwe są twoje słowa, dalharil lil Lloth – przyznał żarliwie.

SiNafay odrzuciła głowę w tył, śmiejąc się szaleńczo odprawiła Zaka. Wiedziała już, jak 
porozmawia z Drizztem Do’Urden. Wyobraziła sobie jego reakcję, jego cierpienie na wieść, 
że Zak powrócił, nawrócił się na Lloth i zginął, by pójść do Otchłani.

Chwała ci, Mroczna Matko, za ten dar! Drizzt Do’Urden zazna prawdziwego bólu!
***

SiNafay Vrinn  była niepomiernie zdziwiona, kiedy w noc przed walką z Zaknafeinem w 
Melee-Magthere przyszedł do niej nikt inny, jak Gromph Baenre. Arcymag Menzoberranzan 
wyciągnął ją z pustego łóżka i z rękami zaplecionymi na piersiach patrzył, jak z podziwu 
godną szybkością zakłada rynsztunek.
- Jestem gotowa – warknęła, mierząc go wściekłym spojrzeniem. – A teraz powiedz mi, 

synu rothe, dlaczego budzisz mnie w Czarną Śmierć Narbondel?
Zamiast odpowiedzi Gromph otworzył, jakby od niechcenia, portal i pokazał jej, by 

weszła. Drowka pokręciła głową.
- Tylko razem, arcymagu. Daj mi rękę.

Gromph Baenre podał jej swoją kruchą, młodą dłoń i razem wskoczyli w portal. Wyłonili 
się na szczycie Narbondel.
- Dotknij tu – wskazał maleńki otwór w kolumnie. – Nie sprowadziłem cię tu, by pokazać 

ci rzucanie czaru na Narbondel, ale by pokazać ci coś, o czym wie tylko moja siostra i ja, 
a także niegdyś moja matka.
„Yvonnel, Triel, Gromph. Trójka najpotężniejszych Baenre” – pomyślała. Podejrzliwie 

przyjrzała się otworowi. Pociągnęła.
Wokół dwójki drowów zawirowała ciemność. SiNafay napięła mięśnie, ale odkryła, że 

widzi przez nią normalnie. Mrok zgęstniał, potem złagodniał, a kiedy się rozproszył, 
zobaczyła, że stoi na wąskiej klatce schodowej.

Podniosła głowę, rozglądając się. Daleko poniżej schody kończyły się małym wejściem, a 
ściany były tak wąskie i nieregularne, że mogły być tylko ścianami kolumny. Byli we wnętrzu 
Narbondel.

Gromph nie wyglądał na ani trochę zaskoczonego. Ruszył w dół, a kiedy zszedł, nagle 
stanął. Coś zagradzało mu drogę. Mroczna elfka podeszła do niego i zobaczyła, że zaraz za 
wejściem jaskinię przegradza gruba na metr, wysoka do stropu bariera skrzącej się magii.
- Magiczna bariera? – zapytała Grompha.
- Ściana mocy, ustawiona, jak sądzę, przez samą Lloth – potaknął arcymag. – Kiedyś przez 

nią przeszedłem. Dzisiaj nie. Dzisiaj jest twój dzień.
Drowka wyciągnęła rękę tak, jak zrobił to arcymag. Baenre cofnął rękę, sycząc przez 

zęby, natomiast pod jej dotykiem ściana mocy rozstąpiła się jak ogrodzenie Baenre w bramie.
***

Następnego ranka, zanim Narbondel na dobre zajaśniał, SiNafay Vrinn udała się do 
Melee-Magthere. W pełnym rynsztunku minęła strażników na szczycie schodów. Jeden z 
nich, gnąc się w ukłonach, zaprowadził ją do piramidy wojowników. Pomimo kaptura 
zasłaniającego twarz, korona córki Lloth i jasnozielone oczy nie pozostawiały najmniejszych 
wątpliwości co do jej tożsamości.

Kiedy SiNafay weszła do głównej hali, zastała tam niespotykany tłum. Oprócz mistrzów i 
mistrzyń Akademii z uczniami wszystkich trzech szkół, było tam wielu szlachciców z domów 



Rady. Zaknafein Do’Urden stał przed całym tym tłumem, oddalonym od niego marmurowymi 
ławami. Wokół Zaka rozciągało się kilka metrów przestrzeni.

Drowka weszła, ukłoniła się obecnym, a potem dobyła broni. Zaknafein natychmiast 
dobył swoich dwóch mieczy. SiNafay zaczęła krążyć, czekając na pierwszy atak Zaka. 
Fechtmistrz upadłego domu Do’Urden nie dał się sprowokować. Pamiętał walkę w Domu 
Fey-Branche, kiedy niewolnica pozbawiłą go kawałka ucha i nosa, zostawiając blizny.

Mroczna elfka natarła, mężczyzna uskoczył. Zaknafein skontrował, wycinając dziurę w jej 
kapturze. Drow wrzasnął, zobaczywszy mroczną mgłę na jej skórze. Zak Do’Urden cofnął 
się, choć nie był strachliwy. Potęga córki Lloth mogła porazić każdego. Wśród tłumu 
rozbrzmiały zaskoczone okrzyki.

Fechtmistrz walczył nadal pomimo zaskoczenia. Krążył czujnie, uważnie patrząc na nią. 
Zaatakowała wreszcie, a Zak odbił i skontrował. Uskoczyła przed ciosem, a drowowi przez 
ułamek sekundy zdawało się, że znów stał w Domu Fey-Branche i walczył z niewolnicą, 
uczennicą Dantraga.

Ta jedna chwila pozwoliła mu przejść przez jej uniki. Ostry miecz Zaka zagłębił się w 
brzuchu drowki, przecinając kolczugę. O ramię fechtmistrza uderzył Qu’ilth. Ramię mu na 
chwilę zdrętwiało, ale po chwili odkrył, że nadal może nim walczyć.

SiNafay krzyknęła, nogi się pod nią ugięły. Jej wnętrzności wylewały się z ciętej rany, ale 
powstrzymała gestem zrywające się kapłanki Lloth.

Matko! Spełnij swoją obietnice i daj mi zwycięstwo!
Brak odpowiedzi. Pajęcza Królowa milczała. Targana mdłościami drowka widziała jak 

przez mgłę Zaka, z wyciągniętą bronią, zbliżającego się coraz szybciej, by ją dobić. Zesłała 
na niego kulę ciemności. Fechtmistrz przebił się przez nią w ciągu chwili, która wystarczyła 
jej, by wykorzystać wrodzoną zdolność lewitacji i unieść się w powietrze.

Starała się utrzymać w miarę równo w powietrzu, ale w końcu osłabienie zwyciężyło, 
przełamało jej koncentrację. Drowka przeleciała zygzakiem przez salę i łupnęła ciężko o 
podłogę. Zaknafein Do’Urden spojrzał na nią i ruszył. Drowka czuła potworne rwanie w 
brzuchu, obróciła się, podniosła broń. 

Po raz pierwszy od lat Qu’ilth wypadł jej z ręki.
- Nau! – krzyknęła, gdy Zak uderzył.1

Zdołała jednak uchylić się na tyle, by cios, który miał ją zabić, rozorał jej tylko prawą 
łopatkę. Wolne ramię opadło bezwładnie. SiNafay zdzieliła Zaka palcami w twarz i 
odczołgała się, by podnieść się na nogi, zanim drow dojdzie do siebie.

Krew spływała po niej z licznych ran, a Zak był nawet nie draśnięty! Wielu drowów 
zaczynało już szeptać, że córka Lloth się przeliczyła. Zaklęła plugawo, uderzając palcami o 
miecz Zaka. Ostrze połamało jej palce i wypadło z ręki fechtmistrza. Do’Urden podniósł 
broń, szykując się, by ją dobić.

Z trudem utrzymała sztylet w zgruchotanych palcach, padając na kolana wykonała wypad. 
Atak całkowicie zaskoczył Zaka. Minął słabą zasłonę i wbił się głęboko w pierś drowa.
„Królowo Chaosu” – westchnął. Konwulsyjnym ruchem rozpłatał biodro i nogę drowki i 

zwiotczał. Drowka wypuściła sztylet, który potoczył się po ziemi.
- Ultrinnan – wykrztusiła spuchniętymi wargami.2

Zaczęła czołgać się w stronę wyjścia, nic już nie widząc przez mgłę bólu i mroku. W 
drzwiach stanął Solaufein. Obrzucił wzrokiem salę, szukając swej kochanki. Szlachcice 
drowów wstawali z miejsc, chcąc zobaczyć, co się dzieje.

Zaknafein Do’Urden leżał martwy, jeden z jego mieczy był pokryty krwią, tak jak Qu’ilth, 
leżący na ziemi. Posadzkę zalała krew. Kula ciemności powoli zanikała.

1 Nie!
2 Zwycięstwo!



Kilka kapłanek przesadziło barierę i podbiegło do kogoś, leżącego na ziemi. Triel Baenre 
podniosła ją za ramiona i wtedy Solaufein ją poznał.

Roztrącając żołnierzy puścił się pędem w jej stronę. To była SiNafay, w tak paskudnym 
stanie, jak jeszcze nigdy. Nieprzytomna, z potrzaskaną prawą łopatką, połamanymi palcami, z 
rozprutym brzuchem. Bliska śmierci, z rozpłataną lewą nogą.
- Będzie żyć? – zapytał desperacko jedną z kapłanek.

Kleryczka odwróciła się i wtedy ją poznał. Greyanna Mizzrym.
- Tak – odpowiedziała sucho.

***
Triel Vrinn w towarzystwie swej imienniczki krzątała się wokół rannej matki. Liczne 

bandaże, zakrwawione pomimo częstego zmieniania, leżały na jej łożu. Całym rynsztunkiem 
SiNafay Vrinn zaopiekował się Solaufein Jae’llat, krążący u drzwi komnaty jak cavvekan w 
pułapce. Jej wspaniałą suknię wysłano do prania, ale dopiero magia w całości usunęła 
rozdarcia i ślady krwi.
- Vel’klar? – wymamrotała SiNafay, ocknąwszy się.3

Triel na dźwięk głosu odwróciła się, podeszła bliżej. Jej Opiekunka wpatrywała się w nią 
jasnozielonymi oczami, a jej spuchnięte wargi formowały słowa.
- Vel’uss ph’dos? Kim jesteś?

Młoda kapłanka zamrugała oczami, wstała, powiedziała coś do ucha Triel Baenre i 
podeszłą do drzwi.

- Solaufeinie – powiedziała, otwierając je – SiNafay się ocknęła.
- Opiekunka SiNafay – poprawiła ją Triel.
- Ale – córka SiNafay złapała ojca za ramię – Opiekunka mnie nie poznała.

Solaufein potrząsnął głową, ominął ją i podszedł do rannej.
- Abbil – powiedział cicho.

Oczy drowki błysnęły.
- Vel’uss ultrinnan?
- Zaknafein Do’Urden nie żyje – odpowiedział.
- Zaknafein ultrinnan? – spróbowała podnieść głowę, ale ta jej opadła, mierzwiąc grzywę 

białych włosów.
- Nau. Dos ultrinnan – odrzekł.

W oczach półprzytomnej mrocznej elfki zamigotała radość.
- Vel’uss ph’dos?4

Solaufein uśmiechnął się smutno. A więc jego też nie poznała! Wstał, by odejść, ale 
złapała go za ramię. Po chwili zemdlała ponownie. Delikatnie uwolnił się z uścisku i wyszedł, 
połykając łzy. Drowka żyła, ale wciąż pozostawała nieprzytomna. Mistrzyni Quenthel 
pochylała się nad nią, lecząc jej rany.

Rozdział 5
Obsul dal Ched Nasad / Portal Ched Nasad

Był Kythorn Roku Kufla. Po miesiącu od strasznej walki z martwym już na zawsze 
Zaknafeinem Do’Urden SiNafay Vrinn mogła podnieść się z łoża. Prawie niezauważalnie 
utykała, ale poza tym pojedynek w Melee-Magthere nie pozostawił śladów. Jej biodro zrosło 
się, trochę utrudniając jej ruchy.

3 Gdzie?
4 Przyjaciel
- Kto zwyciężył?
[…] Zaknafein zwyciężył?
- Nie, ty zwyciężyłaś.
- Kim jesteś?



Solaufein stał zaraz za drzwiami jej komnaty, kiedy ją zobaczył, złapał ją w ramiona. 
Stojąca pod ścianą Triel Vrinn zachichotała. Obydwoje zignorowali córkę i wyszli na balkon 
spojrzeć na świecące barwnym ogniem faerie Menzoberranzan. Blask migotał i świecił lekko 
na ścianach i stropie jaskini.
- Menzoberranzan jest piękne – zauważył Solaufein.
- Ale Ched Nasad jest piękniejsze – wyszeptała.
- To stamtąd pochodzisz. To tam… narodziły się nasze dzieci?

Skinęła krótko głową. Zastanawiała się, jak – wychowana wśród szlachty drowów – 
pozwala sobie na taką słabość, jak wieloletni związek z jednym mężczyzną. „Nikomu nie 
ufaj” – powtórzyła sobie w myśli, choć nie wierzyła, by Solaufein mógł ją zdradzić.
- Chciałbym zobaczyć Miasto Połyskliwych Pajęczyn – powiedział zamyślonym głosem.
- Możemy się tam wybrać. Z niewielką eskortą.

Drow odwrócił się i spojrzał jej w oczy.
- Po co ci eskorta?
- Jestem Opiekunką i szlachcianką Jedenastego Domu – przypomniała chłodno.
- W – wybacz, pani Vrinn. – Solaufein zająknął się.

Mroczna elfka zachichotała w myślach. Lubiła dawać Solaufeinowi do przypomnienia, że 
jest tylko mężczyzną. Jae’llat ukłonił się, wyciągając coś zza pazuchy. Razem wrócili do 
pokoju, gdzie SiNafay czasem wyprawiała uczty dla przyjaciół. Mroczna elfka ułożyła się na 
sofie, bokiem do kochanka, który usiadł i rozwinął rulon.
- Popatrz na to – powiedział.

Kobieta pochyliła się, bawiąc się małym kolczykiem. Srebrna biżuteria brzęczała przy 
każdym ruchu, więc kiedy potrzebna jej była cisza, zdejmowała ją. Solaufein trzymał w 
rękach mapy powierzchni i Podmroku Północy. Wskazał jej Menzoberranzan, a ona zaśmiała 
się i pokazała mu położenie Ched Nasad.

Drow zaklął, nakładając na mapę Podmroku mapę Północy. Silverymoon na północ od 
Menzoberranzan, szlak do Ched Nasad… Twierdza Piekielna Brama. Amarrindar.
- Spójrz. Twierdza Piekielna Brama nad Amarrindarem.
- O żesz – drowka wyrwała mu mapy z rąk. – Szlak wiedzie przez ziemie Kaanyra Vhoka? 

O nie.
- Kaanyr! Pochodził z Twierdzy Piekielna Brama, po jej upadku zszedł do Podmroku… 

teraz rozumiem. – zaklął ponownie. – Opiekunko… muszę ci coś powiedzieć.
- Co? – mięśnie mrocznej elfki napięły się gwałtownie.

Drowi czarodziej o jasnobrązowych oczach napełnił jej kielich winem, a potem 
przemówił.
- Ja… byłem w Ched Nasad. Raz. Twoja matka, Chalinthra Vrinn… miała wtedy ludzkiego 

kochanka. Pochodził z Wybrzeża Mieczy, był Harfiarzem. Wiem, że urodziła mu później 
syna… Co ja gadam – upił łyk ze swego pucharu. – Chalinthra podejrzewała, że kler 
Vhaerauna w Ched Nasad zna jakiś portal do opuszczania miasta. Chciała temu 
przeszkodzić i nawet… poprosiła mnie o pomoc. Ja… zgodziłem się. Ale wszystkie jej 
plany przerwał atak Mylyl.

- Jaką zapłatę ci zaoferowała? – spytała SiNafay.
Mięśnie Solaufeina Jae’llat napięły się gwałtownie, uciekł wzrokiem na bok. SiNafay 

udała, że tego nie widzi.
- Zostawmy tę sprawę – kontynuowała. – Możemy udać się do Ched Nasad. Mogę 

kontynuować plan Chalinthry. Mogę… jeśli mi wyjawisz, kto był kochankiem mojej 
matki. Khelben Arunsun?

- Nikt tak wysoko postawiony – odparł brązowooki mężczyzna. – Nie znam jego imienia 
ani jego syna.



- Skąd zatem o tym wiesz?
- Chalinthra mi o tym mówiła. Przez wysłanników.

Mroczna elfka odwróciła się do drzwi. Stał w nich nie rzucający się w oczy mężczyzna 
drow, plebejusz o twarzy poznaczonej przez wiek.
- Znałem kochanka Chalinthry, Opiekunko – powiedział.

Podniósł plebejski medalion, ukazując znak Domu Vrinn.
- Służę twojemu Domowi od wielu, wielu lat. Byłem przy… spotkaniu… Solaufeina z 

Chalinthrą.
Oczy drowki rozbłysły, gdy spojrzała na swego kochanka. Drow odsunął się, ale nie dość 

szybko, gdyż w ślad za wzrokiem podążyła jej ręka. Solaufein złapał się za piekący policzek. 
Kręcił głową.
- To było tak dawno temu…

Nastąpiło kolejne uderzenie, a mag przekoziołkował, unikając ciosu. Drowka ruszyła 
ramię, ale plebejusz rzucił się jej pod nogi. SiNafay zaklęła, rozlewając wino i wpadając na 
łoże. Solaufein wstał, unieruchomił ją zręcznie i napoił ze swego kielicha. Kobieta westchnęła 
i położyła się na sofie.
- Wyruszymy za kilka dni… - mruknęła.

Plebejusz przykucnął przy łożu i dalej poił drowkę winem, aż zaczęła chrapać. Wreszcie 
Solaufein go odesłał.

***
Mała grupa drowów – Solaufein Jae’llat, SiNafay Vrinn, Solaufein Vrinn, plebejusz i 

porucznik Bazherd – podążała szlakiem do Ched Nasad. Prowadząca mroczna elfka zaklęła i 
przypadła do ściany, widząc w ciemności czerwone oczy.

Po chwili suchy, słaby wiatr przyniósł ostry, siarkowy zapach. Tanarrukki. Demoniczne 
orki z Twierdzy Piekielna Brama. Podniosła rękę, sygnalizując stojącym z tyłu.

Tanarrukki. Patrole Amarrindaru. Jesteśmy w pobliżu ziem Kaanyra Vhoka.
- O żesz szlag – zaklął Solaufein Jae’llat.

Ich syn szybko uciszył ojca, ciosem w twarz. Drowka kazała im się zamknąć, a potem 
podniosła kuszę. Wystrzeliła. Krzyk bólu nie należał jednak do tanarrukka.
- Drowy! Drowy! – głos zduszony z bólu wywrzaskiwał komendy. – Do tyłu! Odwrót…

Porucznik Bazherd, adoptowany przez Vrinn zaraz po odtworzeniu Trzynastego Domu 
złapał krzyczącego i pociągnął w stronę drowów. Tanarrukki zaszarżowały. Z lojalności czy 
głupoty? Jae’llat wyczarował pajęczynę w tunelu, odcinając demoniczne orki od ich 
dowódcy. Bazherd wywlókł ich przywódcę za pozycje drowów i znieruchomiał.
- To kobieta! – krzyknął i zaklął.

Sznurowanie czarnego gorsetu rozdarło się w walce i wszyscy mogli zobaczyć, że 
tanarrukkami dowodziła ludzka kobieta o kruczoczarnych włosach. SiNafay nie patrzyła na 
nieznajomą. Jej podwójny miecz zawirował. Dwóch orków z Twierdzy Piekielna Brama 
runęła na ziemię. Inni, uwięzieni w sieci, szamotali się.

Pozostali odwrócili się i rzucili do ucieczki. Drowka parowała nieporadne ciosy swoim 
ostrym, leciutko zakrzywionym Qu’ilthem. Obok niej szczęknęły kusze. Kilku uciekających 
przewróciło się. Mroczna elfka zawinęła mieczem, uskakując przed czyjąś szarżą.

Kobieta z tyłu ocknęła się, wrzasnęła coś ochryple. Solaufein uderzył ją pięścią w głowę, 
rozpoznając magiczne słowa. Po chwili nie było już żadnych żywych tanarrukków, a rivvil z 
tyłu zwisała nieprzytomna w ramionach Solaufeina Vrinn. Drowka wycięła sobie wyjście z 
lepkiej pajęczyny.
- Mam ją ukłuć? – zapytał z nadzieją jej syn.

Popatrzyła kątem oka na Solaufeina i plebejusza. Na obu twarzach widniał wyraz 
niezadowolenia.



- Nie musisz, Starszy Synu Vrinn – powiedział plebejusz.
SiNafay uderzyła chłopaka w twarz.

- Nie! I jestem twoją Opiekunką!
Drowka uderzyła ludzką kobietę w twarz. Krew wypłynęła z jej rozbitego nosa, 

kruczoczarne włosy zafalowały, kiedy czarodziejka uniosła się.
- Drowy? Gdzie jestem?
- W Podmroku – warknęła SiNafay wspólną mową Podmroku.
- Kim jesteście?
- Podróżnikami do Ched Nasad. A ty?
- Aliisza – wysyczała kobieta.

Drowka pochyliła się i podrapała końcem miecza skórzaste skrzydło alu-demona.
- Kochanka Kaanyra Vhoka z Amarrindaru? Dziwne, że twój drogi markiz ciebie wypuścił. 

Pójdziesz z nami, alu… Aliiszo – ugryzła się w język.
- Nie ufam drowom – alu zawiązała troki gorsetu.
- „Jal Khaless zhah waela” – zacytowała SiNafay.5

Alu-demon potrząsnęła głową, odrzucając kruczoczarne włosy.
- Bazherd, Solaufein – idziecie za jej plecami. A ty, Jae’llat, idziesz obok mnie – rozkazała.

Solaufein Vrinn bezczelnie wyszczerzył zęby. Jego matka potrafiła być zazdrosna o 
ojca… Plebejusz szedł obok Solaufeina Jae’llat.

***
Na początku Flamerule sześciu drowów – pięciu podróżników i przebrana Aliisza – 

weszło do Ched Nasad. SiNafay szorstko obrugała strażników za natarczywe pytania. 
Wszyscy razem unieśli się na trzeci poziom Miasta Połyskliwych Pajęczyn. Drowka 
oglądając się przez ramię zauważyła, że plebejusz zwalnia.

Razem weszli do Domu Vrinn. Plebejusz stał długo w drzwiach, oglądając się przez 
ramię, póki na niego nie krzyknęła. Stary drow powlókł się za nią do wielkiej sali. Aliisza 
stała pod ścianą, ze skutymi rękami, pod strażą Bazherda. Pozostali rozłożyli się na sofach… 
albo pod nimi. Pili słodkie wino ulaver z małych, srebrnych pucharów. SiNafay potrząsnęła 
głową, aż zadzwoniły jej liczne srebrne kolczyki.
- Nie pić! – ryknęła. – Musimy być w stanie pomyśleć nad planami mojej matki.
- Nie musimy myśleć – powiedział niespodziewanie mężczyzna.

Plebejusz stanął na środku, wziął kielich, strzepnął palcami. Czarna skóra i białe włosy 
zniknęły, pozostawiając jasną skórę człowieka i siwe włosy. Tylko niebieskie oczy się nie 
zmieniły. Były łagodne i świeciła w nich nutka melancholii. Rivvil otworzył usta, a mroczna 
elfka uświadomiła sobie, że zna tego człowieka.
- Gorion! – krzyknęła.

Jej przybrany ojciec uśmiechnął się, chłodniej niż pamiętała.
- SiNafay! Przepraszam za ten kamuflaż, ale inaczej byście mnie nie zabrali do Ched 

Nasad. Słyszałem, że pytałaś Solaufeina o kochanka Chalinthry… zapewne Chalinthry 
Vrinn. Tu znowu cię okłamałem.
Drowka zerwała się, ale powstrzymała się od uderzenia.

- Nie znałeś jej kochanka? – warknęła.
- Nie tak, jak myślisz – odparł.

Solaufein niemal siłą posadził swoją kochankę na sofie. Zapadła cisza.
- Ja byłem jej kochankiem. Ja, Gorion z Candlekeep, twój przybrany ojciec – dokończył 

półgłosem człowiek. – Dała mi syna. Przez dekadę – nie, więcej! – byłem Opiekunem 
Trzynastego Domu.

5 Każde zaufanie jest głupie – powiedzenie drowów



- Że co?! – SiNafay wypuściła z ręki puchar i klapnęła na sofę. – Ty… mój przybrany 
ojciec… byłeś kochankiem Chalinthry?!

- Tak – Gorion mówił niemal obojętnie. – Przeszedłem przez ten portal, dziecko. Po drugiej 
stronie jest Głęboka Dolina, a konkretnie patrole vhaerauńskich drowów. Ale… 
powiedz… co z Chalinthrą? Moją Chalinthrą?
Drowka skierowała oszołomiony wzrok na Solaufeina.
Gorion… mój przybrany ojciec… kochankiem Chalinthry… mojej rodzonej matki… - 

zamigała drżącymi rękami.
- Cha – odchrząknęła – Chalinthra Vrinn, Opiekunka Trzynastego Domu, nie żyje, od 

siedmiu dekad. Od ataku Mylyl… Mnie… jej nowonarodzoną córkę… wyniósł Rizzen 
Vrinn, jej brat, który zginął pod patrolem Nasadra.
Gorion wybałuszył na nią oczy, a potem powili opadł na ziemię.

- Moja quellar – dalharil!6 Córka Chalinthry! Moja przybrana córka… Ale… moja 
Chalinthra… jak? Jak to możliwe?
Ludzki Opiekun Trzynastego Domu ukrył twarz w dłoniach. Płakał. SiNafay chciała 

oprzeć się o niego, ale Solaufein ułożył ją na sofie i podał jej dużą, złotą czarę wypełnioną 
miodem. Kobieta wychyliła czarę i wygięła się na sofie. W głowie jej szumiało. Gorion 
płakał.

***
Kilka dni później SiNafay, Solaufein i Gorion stali w małej alejce. Pamięć człowieka, 

mającego już około setki, nie zawiodła. Na końcu alejki migotał prawie niewidoczny portal.
- SiNafay – powiedział Gorion, łapiąc ją za ramię. – Nie ty. Kobieta przez niego nie 

przejdzie. Wiele próbowało. Ale mężczyźni mogą. Tak jak ja przeszedłem.
Solaufein rozejrzał się wokół.

- Który z nas zatem wejdzie?
Starzec z Candlekeep, Harfiarz, kochanek Chalinthry, Gorion ruszył w stronę magicznej 

bramy. Drowka zatrzymała go, stając pomiędzy nim a portalem. Człowiek zatrzymał się, a 
SiNafay podeszła do Solaufeina.
- Znam kogoś, kto może przejść przez portal. – odwróciła się. – Sola…

Dalszych słów już Gorion nie dosłyszał. Oczy drowa błysnęły, mroczna elfka ujęła jego 
rękę i oparła się o jego ramię. Wyszeptała coś do jego ucha. Solaufein puścił ją i ruszył w 
stronę portalu.
- Usstan ssinssrigg dos! – krzyknęli razem SiNafay i Sola w momencie, gdy mężczyzna 

przechodził przez wrota.7

Drowka odwróciła się, by sprawdzić, czy nikt nie słyszał jej słów. Każdy inny drow 
uznałby to za niewybaczalną słabość.… Ale był tu tylko Gorion. Człowiek szedł u jej boku ze 
zrozumieniem w oczach. SiNafay odesłała służbę i swoje dzieci z sali uczt. Zostali w niej 
sami. Drowka nalała wina do dwóch kielichów.
- Dlaczego Solaufein jeszcze żyje? – spytał Gorion i zganił się w myśli za tak obcesowe 

pytanie.
Mroczna elfka z melancholijnym uśmiechem upiła trochę ulaver.

- Opiekunki jeszcze nie wiedzą, jak długo jesteśmy razem…
- Cztery dekady… Ja byłem z Chalinthrą przez prawie dwie dekady. Ty… dwa razy dłużej. 

Dziwne, jak długo ci się udało…
Człowiek odwrócił wzrok. Nie dał jej czasu na odpowiedź.

- Tęsknię za Chalinthrą… za jalil…8

6 Córka domu
7 Kocham cię
8 kobietą



SiNafay wychyliła jednym haustem cały kielich. W jej głowie powstał szaleńczy plan – 
zapewne z natchnienia Lloth. „Jeżeli dam Gorionowi to, czego chce, przestanie tęsknić za 
Chalinthrą… A Sola? Nie będzie miał pretensji. Gorion to w końcu mój przybrany ojciec.”

Drowka niby przypadkiem rozpięła dekolt sukni. Człowiek drgnął. Po dłuższej chwili 
kuszenia wstał jednak i odszedł.
- Nie mogę zdradzić Chalinthry… - wymamrotał.

Półnaga SiNafay odwróciła się na drugi bok, plecami do Goriona. Cała drżała. Przez kilka 
głupich minut pożądała tego starca, przez chwilę była tak waela, że nieomal zdradziła 
Solaufeina. Gorion na szczęście był mądrzejszy.

Rozdział 6
Chalinthra’s elendar dro

SiNafay Vrinn leżała na sofie, z pucharem w ręku, a stary Gorion masował jej napięte 
ramiona. Drowka upiła połowę pucharu.
- Gorionie… - powiedziała cicho – Dziękuję ci.

Człowiek zesztywniał, zaskoczony. Chrząknął.
- Za co dziękujesz, Opiekunko?
- Za … - chrząknęła, spięta. – Za to, co zrobiłeś… albo czego nie zrobiłeś.
- Ach – pokiwał głową – Dziecko, to przeszłość.
- A moja matka? Chalinthra? Opowiedz mi o niej, colnbluth.

Gorion wziął głęboki oddech.
- Chalinthra – zaczął mówić.

Przez drzwi weszła szczupła drowka w wieku około sześciuset lat. Włosy miała zaczesane 
w rodzaj falistej korony, podobnie jak SiNafay. W dłoni trzymała wężogłowy bicz, a na 
drugim ramieniu miała tarczę. Ubrana w lśniącą kolczugę i wspaniałą, skrzącą się klejnotami 
suknię, podeszła lekkim krokiem do Goriona.
- Vendui, Gorion – powiedziała cicho.

Człowiek zesztywniał i dopiero po chwili odwrócił się. Patrzył długą chwilę na starszą 
drowkę. Kobieta wyciągnęła dłoń i pogładziła jego policzek.
- Usstan… ssinssrigg dos – powiedziała jeszcze ciszej.

SiNafay odwróciła się natychmiast. Gorion patrzył na kobietę bez słów.
- Chalinthra – powiedział wreszcie czystym językiem drowów. – To ty… A twoja córka 

mówiła, że zginęłaś…
- Usstan dro. Moja córka? – powtórzyła zdziwiona.9

Mroczna elfka wstała i ukłoniła się.
- Twoja córka, SiNafay Vrinn, obecna Opiekunka, na twoje rozkazy, pani Chalinthro z 

Jedenastego Domu.
Starsza drowka zesztywniała. Po chwili rozluźniła się.

- Moja córka? A więc Rizzen cię ocalił? Dom Vrinn przetrwał?
SiNafay klasnęła w ręce. W drzwiach stanęła Triel Vrinn i wypuściła puchary z rak na 

widok kobiety tak podobnej do jej matki, że mogła być tylko jej babką.
- Chalinthra? – zawołała zaskoczona, podchodząc i podając wino. – Matko Opiekunko 

SiNafay xund Chalinthra?
Drowka prychnęła. Sięgnęła po puchary i skinęła głową.

- Moja matka, Chalinthra Vrinn z Jedenastego Domu.
Triel, córka SiNafay, ukłoniła się głęboko swej babce.

9 Witaj, Gorionie
[…] Kocham cię
[…] Żyję.



- Matko… jeśli mogę… chciałabym, byście opuścili dom. Słyszałam na ulicy różne 
rzeczy… o naszym domu.

- Jakie? Kto rozgłasza te kalumnie?!
- Nie wiem, Opiekunko – młodsza elfka padła na kolana i wycofała się tyłem do drzwi.

***
SiNafay Vrinn, ubrana w tę samą suknię, którą tyle lat temu dostała od Solaufeina, ale 

jakże inną, w towarzystwie matki, Chalinthry Vrinn, oraz Goriona, udała się do tawerny, a 
raczej salonu różnych usług „Mzilst Velkyn”.10

Kapłanka z Dziesiątego Domu, Minolin Ousstyl, będąca tutaj karczmarzem i nadzorcą, 
ukłoniła się szlachcie domu o miejsce niższego. Formalnie rzecz biorąc, nie musiała im się 
kłaniać, a zwłaszcza nie człowiekowi, ale nie chciała wywołać wojny.
- Czego sobie życzycie?

Starsza drowka, będąca zapewne Chalinthrą Vrinn, o której powrocie krążyły plotki, 
rozejrzała się pop wnętrzu „Najbardziej Niewidocznych” i spojrzała na swych towarzyszy.
- A jakie są wasze usługi? – spytała młoda drowka z diademem, SiNafay Vrinn, dalharil lil  

Lloth.
- Trunki, łoże, masaż, gorące źródełka… - zaczęła wyliczać kapłanka.
- Sauna – zaproponował człowiek. – Jak mniemam, pani, macie jakichś masażystów i 

olejki?
- Oczywiście – Ousstyl wyglądała na zirytowaną – Płatne z góry.
- Ależ, Ousstyl! – głos Chalinthry wzniósł się ponad wrzawę. – Nie wiemy, czy i ile czasu 

tu spędzimy.
Zapadła cisza. Kapłanka gromkim głosem zawołała służących.

- Miód pitny dla mnie, ulaver dla człowieka i elverquisst dla mojej matki – powiedziała 
szybkim, chłodnym głosem dalharil lil Lloth.

- O – oczywiście. Masażysta?
- Mnie nie potrzeba – starsza drowka obrzuciła zalotnym spojrzeniem człowieka. – Jemu 

również.
SiNafay potrząsnęła głową. Służący zaprowadził ich do wyrzeźbionej komnaty z 

wypełnioną wodą, parującą niecką, w której zmieściłoby się tuzin drowów. Cała trójka weszła 
do wody, zostawiwszy broń i ubrania pod ścianą. Człowiek wszedł do basenu jako ostatni.
- Nic się nie zmieniłeś – Chalinthra obrzuciła go krytycznym spojrzeniem.

Gorion wskoczył z rozmachem do wody, ochlapując obie drowki. Relonor fruwał w tę i z 
powrotem w kłębach dymu. Kobiety obrzuciły go karcącymi spojrzeniami, a czterogłowy bicz 
Chalinthry zaczął pełznąć w stronę krawędzi, sycząc. Starsza machnęła ręką. SiNafay 
westchnęła.
- Ach, gdyby był tu Sola… Czym to pachnie?
- Sosna, pomarańcza i akacja – Gorion pospieszył z odpowiedzią.

Młoda drowka zanurzyła się po głowę.
- Kto to jest Sola? – spytała jej matka.

Mokre włosy oblepiły jej diadem i plecy. Przeczesała je ręką i dopiero po chwili dotarło 
do niej pytanie.

- Nikt ważny, matko – odpowiedziała obojętnie.
Gorion zachichotał, kryjąc twarz pod wodą, więc wyszedł z tego bardziej bulgot. Drzwi 

się otworzyły i wszedł przez nie sługa z czterema kielichami, a za nim młoda kapłanka Vrinn.
- Matko – ukłoniła się drowce z diademem, opierającej się łokciami na brzegu basenu. – 

Opiekun powrócił.

10 Najbardziej ukryty



- Tak wcześnie? – SiNafay ziewnęła.
- Jest ranny, Opiekunko.

Mroczna elfka jednym skokiem znalazła się na zewnątrz basenu.
- Wyleczyłyście go? – warknęła.
- T – tak matko. On jest już wyleczony. Chciał się z tobą widzieć.
- Teraz? – drowka znowu ziewnęła.

Przez drzwi wszedł Solaufein. Pozdrowił ją głębokim ukłonem, odesłał sługę oraz córkę 
machnięciem ręki i popatrzył na drowkę. SiNafay wyprostowała się, ociekając wodą, zdjęła 
diadem i odłożyła. Mroczny elf cisnął broń, płaszcz i kubrak pod ścianę, następnie z pomocą 
już nagiej kochanki rozebrał się i wszedł do wody.

Zniecierpliwiona Chalinthra sięgnęła po puchary, zastanawiając się, gdzie się podział 
służący, a jej ludzki kochanek zaśpiewał coś, wykonując jakiś gest, i cztery puchary 
przeleciały przez sale, opadając we właściwe ręce.
- Kim jest ten jaluk? – fuknęła starsza elfka.11

- Solaufein – mroczna elfka ziewnęła. – Jae’llat z Ust Natha, Starszy Syn.
Wyżej wymieniony z impetem zanurzył się po uszy w wodzie. Wynurzył się tuż obok 

SiNafay, obejmując ją rękami.
- Kim jest ta yathrin? – ziewnął drowi mag.

Najwyraźniej zapachy działały na niego tak samo rozleniwiająco.
- Chalinthra – wyjaśniła SiNafay – moja matka i kochanka Goriona.

Mroczna elfka wyczołgała się z wody, po czym położyła się na brzuchu, na marmurowych 
kafelkach. Jej kochanek ziewnął i zaczął ugniatać jej krzyże. Chalinthra i Gorion wyszli z 
wody, pozwalając, by ich mrokre ciała pieściła para. Człowiek oparł się o ścianę, sącząc 
wino.

***
Trójka drowów i człowiek opuścili „Mzilst Velkyn” w dobrych humorach, zapłaciwszy 

Minolin Ousstyl pół setki złotych monet. Młodsza drowka zaklęła, widząc dryfdysk Pierwszej 
Opiekunki przed siedzibą Jedenastego Domu.
- Czcigodna Aunrae Nasadra – zawołała – cóż jest takiego, że udajesz się do mojego domu?
- Droga siostro SiNafay – odpowiedziała – dowiedzieliśmy się od twojej córki, Triel Vrinn, 

że zniszczyliście zagrożenie dla naszego wspaniałego miasta od strony wyznawców 
Vhaerauna.

- Jest to prawda, pani – młoda opiekunka odrzuciła mokre włosy na plecy. – Solaufein 
Jae’llat na mój rozkaz przeszedł przez ukryty portal Vhaerauńczyków…

- Dość – przerwała jej Umrae D’dgttu – Tą sprawą powinna zająć się Rada.
- Zanim wy byście się nią zajęły, wszyscy byśmy głodowali – powiedziała spokojnie 

Chalinthra – Banici chcieli pozbawić Ched Nasad żywności i wody.
- Nie da się pozbawić całego miasta zapasów… - powiedziała sceptycznie Drisnil Melarn, 

choć w jej głosie dał się słyszeć niepokój.
Gorion, kłaniając się co krok, chciał wejść do domu, ale uderzenie bicza Aunrae Nasadra 

osadziło go w miejscu.
- Najpierw zaczęłyby głodować niższe warstwy. Zbuntowaliby się… ponieważ domy 

szlacheckie miałyby jeszcze żywność. Może i pokonalibyście motłoch… ale niedługo 
później zaczęlibyście też głodować. – powiedziała spokojnie, z nieruchomą twarzą, 
SiNafay.
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Opiekunki popatrzyły po sobie. Dryfdyski przesunęły się, by szlachta Jedenastego Domu 
mogła wejść. Opiekunka Sisspriina Zuavirr ukłoniła się lekko z sarkastycznym uśmiechem. 
Złapała ją za ramię i spojrzała na dragazhara Relonora siedzącego na jej ramieniu.
- Słyszałaś o losie mojej córki, Faeryl Zuavirr, ambasador Ched Nasad w Menzoberranzan?
- Faeryl obraziła Baenre i została zabita przez Jeggreda, draeglotha Baenre. – powiedziała 

obojętnie.
- Faeryl nienawidziła Jeggreda! – zauważyła opiekunka.
- A Baenre o tym wiedzieli – zakończyła sucho SiNafay.

Drowka zachowała obojętną sylwetkę i wyraz twarzy, choć po plecach przeszły jej ciarki.
- Kto jest ambasadorem? – zapytała Aunrae.
- Ja, czcigodna. Ufam, że wszystkie siostry o tym wiedzą – powiedziała wystarczająco 

głośno, by usłyszała to Sisspriina.
Szlachta Vrinnów weszła do domu. Mroczna elfka odwróciła się w progu na głos 
Pierwszej Opiekunki.

- SiNafay! A co jest teraz z wyznawcami…
- Wszyscy martwi – odrzekła z szerokim uśmiechem. – Myślę, czcigodna, że nasze 

ukochane Miasto Połyskliwych Pajęczyn jest znów bezpieczne.

Rozdział 7
Rivvin d’lil Vrinn / Ludzie w domu Vrinn

Mijały dni. Zaczął się Eleasias. Alu-demon, Aliisza, kochanka Kaanyra, była nadal 
uwięziona w lochach. SiNafay, nareszcie wolna od obowiązków, używała sobie, szlajając się 
po karczmach i wydając bogate uczty. Baenre byli teraz na tyle daleko, że była nareszcie 
niezależna od nich. Oczywiście nadal nie rozstawała się ani z podwójnym mieczem, ani z 
chowańcem.

Któregoś dnia na jedną z jej bogatych uczt przybyli nowi goście. Strażnik, żołnierz 
służący Vrinnom od upadku domu Mylyl, zameldował, że przed domem czekają… naziemcy. 
Gorion polecił wpuścić mieszkańców powierzchni do domu, do sali uczt, w której wszyscy 
przebywali. Syn SiNafay przebywał razem z resztą szlachty domu, jego siostra uczyła młode 
kapłanki.
- Pani, kazałem ich wpuścić, gdyż jestem ciekaw, jacy naziemcy są na tyle szaleni, by 

wejść do miasta drowów.
Chalinthra roześmiała się. Jej córka położyła rękę na ramieniu swego kochanka i zamarła, 

patrząc na ozdobne drzwi…
Weszli przez nie jej przyjaciele z powierzchni, z Wybrzeża Mieczy. Imoen, Jaheira, 

Viconia – nawrócona na Lloth, pozostali… Jej ludzka siostra krzyknęła:
- Siostro!

SiNafay odwróciła się, powiedziała lodowatym tonem.
- Nie nazywaj mnie siostrą, Imoen… Poznaj moją matkę, Chalinthrę Vrinn, i jej 

kochanka… Opiekuna Jedenastego Domu.
Chalinthra pozdrowiła ich skinieniem głowy. Jej kochanek wstał, ukłonił się, z wzrokiem 

wbitym w podłogę, by go nie poznali. Starsza drowka syknęła, każąc mu jeszcze raz się 
ukłonić, bez wbijania oczu w ziemię. Gorion, na szczęście panując nad rękami, nogami i 
wyrazem twarzy, ukłonił się krótko wszystkim, a najgłębiej Viconii.
- Znam twoją twarz, rivvil – powiedziała dawna renegatka. – Mieszkałeś w fortecy 

Candlekeep, skąd wywodzi się Imoen.
Człowiek zesztywniał. Po chwili rozluźnił się.

- Tak, mieszkałem tam jakiś czas, malla Viconia – powiedział obojętnie.12
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Imoen, Jaheira oraz jeszcze kilku obróciło się w jego stronę.
- My również znamy twoją twarz, Gorionie. Harfiarzu.

Stary mag, nie mogąc nad sobą zapanować, zerwał się na równe nogi. Teraz wszyscy 
mogli ujrzeć jego błękitne oczy. Zapadła cisza. Imoen westchnęła. Przez drzwi wszedł pół-
drow, miej więcej dekadę starszy od SiNafay. Włosy związał prostą opaską, przez plecy 
przerzucił długi miecz. Miał błękitne oczy jak Gorion, szare włosy i rysy twarzy Chalinthry.

Półkrwi drow przepchnął się przez mieszkańców powierzchni i ukłonił się wszystkim, 
nawet Gorionowi.
- Pozdrawiam cię, szlachetna pani, Chalinthro Vrinn z Jedenastego Domu, i ciebie, 

Opiekunie domu Vrinn, mój ojcze, Gorionie. Jestem Rizzen Vrinn, syn Chalinthry.
Słowa mężczyzny odbiły się echem w ciszy.

- I pozdrawiam też moją siostrę, Opiekunkę SiNafay Vrinn, oraz jej kochanka, Solaufeina 
Jae’llat, i ich dzieci – dokończył.

- Witaj w Jedenastym Domu, Starszy Synu – powiedziała spokojnie SiNafay.
- Syn Goriona?! – krzyknęła przenikliwie Imoen.

Chalinthra i SiNafay podniosły się jednocześnie.
- Syn Goriona – potwierdziła młodsza drowka. – Naszego przybranego ojca i kochanka 

mojej matki.
***

Przez drzwi weszła Triel Vrinn z pucharami ulaver. Na widok gości podała je szlachcie 
swego domu, a potem zawróciła.
- Każę sługom naszykować wino i jedzenie także dla was, przyjaciele.

Viconia DeVir, Imoen, Jaheira, Haer’dalis i Sarevok zajęli miejsca na sofach, pozostali 
musieli zadowolić się siedzeniem na ziemi. Starsza córka powróciła z winem i wspaniałymi 
potrawami dla szlachty i naziemców. Nawrócona renegatka jadła w milczeniu, a jej niebieskie 
oczy zasnuwała mgła wspomnień.

Ludzie rozprawiali głośno i bełkotliwie o różnych sprawach. Haer’dalis brzdąkał na 
harfie. Sarevok, syn Bhaala, rozmawiał z siostrą o przeszłości. Gorion z Candlekeep patrzył 
podejrzliwie na człowieka, który niegdyś odebrał mu życie.

Chalinthra Vrinn, wyczuwając zły nastrój swego kochanka, napoiła go winem ze swego 
kielicha. Tylko Jaheira milczała, obracając puchar w ręku, a i jedzenia nie tknęła. Viconia tuż 
obok głośno chwaliła kuchnię w Jedenastym Domu.
- Jaheiro – SiNafay oderwała się od rozmowy z Solaufeinem – Częstuj się. Czemu nie jesz?
- Byłam już w Ched Nasad… wspominałam…
- Byłaś tu z Khalidem? – domyślił się Sola.

Półelfka ciężko skinęła głową. Pomimo upływu lat nadal nie otrząsnęła się po śmierci 
męża. Jej towarzysze z Wybrzeża – SiNafay, Solaufein, Minsc, Imoen, Coran, Eldoth, czy 
Safana nadal pamiętali melancholijnego, nieśmiałego, jąkającego się półelfa.
- Khalid! Piję za jego pamięć! – powiedział Coran, podnosząc puchar.

Przy stole rozległy się szmery.
- Kto to był, Coranie? Powiedz mi, bym mógł napisać o nim pieśń – poprosił Haer’dalis.

Nie był jedyny. Sarevok popatrzył zdumiony na Imoen, która głośno wciągnęła powietrze.
- Nie sądziłam, Coranie z Tethyru – przekrzyczała rwetes – że jeszcze go pamiętasz!
- Khalid? – powtórzył Gorion, z otwartymi oczami i ustami – To on nie żyje? Co jeszcze 

przede mną przemilczeliście?
Jaheira odwróciła twarz. Viconia z sąsiedniej leżanki mogła dostrzec ciemny rumieniec na 

jej policzkach i zaczątki łez w oczach.
- Nie rozklejaj się! – syknęła kapłanka – Tak ci żal głupiego mężczyzny?
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- Khalid nie był głupcem – odpowiedziała ostro SiNafay. – Gorionie… wybacz, my… 
zapomnieliśmy, że o tym nie wiesz…
Jaheira wstała, oparła się o okno, łapiąc chciwie powietrze. Coran smutno kiwał głową.

- I tak Calishyta oddał życie… z powodu jakiegoś szaleńca!
- N – nie wspominaj go! – krzyknęła Imoen, poszarzała na twarzy – Ja… ja musiałam…

Czarodziejka upuściła puchar i zwinęła się w kłębek, krzycząc i łkając na przemian.
- Khalid! Nie!… Zostaw go, ty… Zostaw mnie! I jego też!

Gorion i Chalinthra zerwali się naraz.
- Tortury? – spytała obojętnie starsza drowka.
- Na jej oczach zamęczono jej Khal’abbila – odrzekł Solaufein.13

- Khal’abbil – SiNafay Vrinn roześmiała się gorzko – Tak, wspaniałe określenie dla tego, 
kim był Khalid dla Imoen.
Coran i Haer’dalis wynieśli Imoen z sali.

- Kha… Khalid zginął w torturach? Jak? Dlaczego? – wyjąkał Gorion.
Zapadło długie milczenie. SiNafay bawiła się podwójnym mieczem. Ucztę ożywiło 

wejście masażystów z jeszcze lepszymi potrawami.

Rozdział 8
Dro del Ched Nasad

Niedługo później, SiNafay Vrinn praktycznie scedowała zarządzanie domem na matkę, 
mając dość obowiązków, a także plotek wynikających z tego, że córka Chalinthry jest 
Opiekunką. Skuta łańcuchem i magicznie zniewolona Aliisza towarzyszyła jej zawsze, 
podobnie jak Solaufein, o ile jednak alu-demon była użyteczną niewolnicą i żywą bronią, o 
tyle drow był jej… jej kochankiem.

Ceniła go nie tylko za zręczne palce, biegłość w szermierce, gładki język i przyjemność, 
jaką jej dawał, ale też i za biegłość w sztuce magicznej. Za pomocą swoich powiązań z 
Ildibane’em Nasadra załatwiła temu samoukowi, przywódcy Gildii Wojowników z Ust Natha, 
miejsce wśród Uczniów Phletonga.

Starsza córka jedenastego domu weszła do gospody, z insygniami schowanymi pod 
piwafwi, jak nakazywała ostrożność, jednak z diademem doskonale widocznym.
- Witaj, Opiekunko – kapłanka z pomniejszego domu Oblodra ukłoniła się głęboko – Czym 

mogę służyć?
- Już nie Opiekunka – starsza córka – powiedziała obojętnie drowka, poprawiając ułożenie 

podwójnego miecza na plecach. – Wina i pokoju. Nie wracam dziś do domu, mam wolne.
Karczmarka w „Bezimiennym Domu” zawołała drowa służącego, który podał kobiecie 

tacę z kilkoma pucharami. Oblodra osobiście zaniosła ją do stolika, ustawionego tak, by miała 
za plecami ścianę. Kobieta zdjęła diadem i ukryła twarz w cieniu kaptura. Podwójny miecz 
położyła sobie na kolanach. Mały nietoperz, który jej towarzyszył, przyniósł jej klucz do 
pokoju wprost z rąk karczmarza.

Mroczna elfka podniosła szybko pierwszy kielich do ust i równie szybko go wypiła. Dla 
każdego drowa musiała wydać najemniczką lub plebejuszką szukającą zarobku. Przez drzwi 
karczmy wszedł drow w średnim wieku, w obszernym kaftanie, z długimi mieczami za 
pasem. Bezbłędnie ruszył w stronę jej stolika.
- SiNafay… Czego tu szukasz? Chalinthra dała ci wolne, owszem. Ale czy nie mogłabyś 

spędzić go lepiej?
- Jak, Sola? W domu Gorion dałby mi zaraz w kość. Nie, dziękuję – nie dam pomiatać sobą 

człowiekowi. – zrobiła pauzę – Karczmarz! Wina!
Mroczny elf usiadł naprzeciw, gwizdnął cicho, gdy dostał do ręki puchar.
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- Czego szukasz w „Bezimiennym Domu”, pani?
Za Jae’llatem podążała zniewolona zaklęciami Aliisza. Alu-demon kucnęła przy stole, 

gotowa usługiwać swoim panom. Mężczyzna uniósł puchar do ust, pijąc równie szybko co 
ona.
- Czegoś ciekawego, mężczyzno – drowka poprawiła na sobie suknię, pod którą nosiła 

wspaniałą kolczugę.
- Walki i pieniędzy – zachichotał czarodziej z Ust Natha. – Robię to co muszę i kiedy 

muszę.
SiNafay roześmiała się w głos, zabierając puchar spoza zasięgu rąk niewolnicy. 

Rozejrzała się wokół. „Bezimienny Dom” był elitarną karczmą przeznaczoną tylko dla 
drowów i ich gości lub ekskluzywnych niewolników. Przez drzwi wszedł wysoki, 
bezsprzecznie przystojny drow z insygniami Domu Nasadra.
- Nazywam się Dinin Nasadra, Starszy Syn. Pierwszy Dom szuka najemników do trudnej, 

ale opłacalnej pracy w Ched Nasad.
Mroczna elfka prychnęła, na szczęście nie rozlewając cennego trunku.

- Mamy kogoś zabić? – spytał zakapturzony czarodziej przy tym samym stole.
- Bliski strzał – Nasadran roześmiał się, ale szybko się uspokoił. – Czego innego może 

chcieć Pierwszy Dom od was, wael?14

Solaufein położył ręce na stole, w tym samym ruchu pojawiły się w nich długie miecze. 
Kobieta naprzeciw niego oparła podwójny miecz o ramię.
- Nie, chodzi o… - zająknął się, widząc ich przygotowaną broń. – Chodzi o… to, że 

grozicie synowi Pierwszego Domu!
- Nie grozimy – zakapturzona kobieta prychnęła. – Zobaczyliśmy jakiś cień na ścianie.

Jej towarzysz zarechotał.
- Pierwszy Dom szuka najemników do polowania na illithidy! Kto się zasłuży, będzie mógł 

zdobyć własnego niewolnika! – zawołał Dinin Nasadra.
- A co z niewolnikami illithidów? – padło pytanie.

Syn domu Nasadra uśmiechnął się paskudnie.
- Dalej będą niewolnikami – zarechotała najemniczka. – Tyle, że naszymi. Czyż nie tak, 

panie?
Dinin Nasadra pokiwał głową i wyszedł z karczmy.

***
SiNafay Vrinn i Solaufein Jae’llat prowadzili grupę najemników przez kręte tunele 

Podmroku. Ledwie uchwytna zmiana w ciemności – choć dla drowów było równie jasno, co 
na powierzchni w pełne południe.

Nadchodzą – zasygnalizowała. Niewyraźne humanoidalne sylwetki, głowę wyższe od 
drowów wyłoniły się z mroku. – Illithidy!

Patrol – odpowiedziała natychmiast młoda drowka tuż obok. Należała do piętnastego 
domu Ched Nasad, Oblodra, w którym, podobnie jak w Menzoberranzan, zdarzali się 
psionicy.

Mroczna elfka wzruszyła ramionami. – Zachować ciszę!
Łupieżcy umysłów zbliżali się coraz bardziej. – Hej ty! Jesteś psioniczką? – złapała 

towarzyszkę za ramię.
Zdenerwowana dziewczyna pokręciła głową.
Już mówiłam, że nie – zasygnalizowała. – Hej, ty tam! Do ataku!
Długa kolumna najemników ruszyła naprzód, w kompletnej ciszy, niewidoczni. Solaufein 

uniósł się, niewidzialny, wcześniej zabezpieczył się też przed wykryciem przez telepatię 
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illithidów. W momencie gdy najemnicy starli się z pierwszymi szeregami,  zrzucił płomienną 
kulę na tylne szeregi illithidów. Kilkanaście stworów stanęło w płomieniach.

SiNafay ogłuszyła płazem miecza jednego z illithidów. Zniewolona magicznie Aliisza 
stała tuż obok.
- Skuj go mocno – zażądała, ponieważ zachowanie ciszy nie było już potrzebne.

Jeden z łupieżców umysłu użył swej lewitacji, by doścignąć unoszącego się w powietrzu 
Jae’llata. Szczęknął tuzin kusz i illithid runął na ziemię. Mroczna elfka oderżnęła głowę 
innemu z illithidów i odkryła, że walka się skończyła. Alu-demon stała przy skutym łupieżcy 
umysłu, czekając na dalsze rozkazy.
- Został skuty?
- Jak rozkazałaś, pani.
- Możesz go kontrolować?
- Chy… chyba tak, pani.
- Dlaczego zatem się nie rusza?
- Unieruchomiłam go, pani. Próbował uciec…

Drowka wymierzyła demonicy solidny policzek i krzyknęła:
- Solaufein! Rozprosz ten czar!
- Czy to aby rozsądne, pani? – zapytał drow, opadając na ziemię.
- Poddajesz w wątpliwość moją decyzję?
- Nie, pani, ale nieujarzmiony illithid może być groźny.
- Niech Aliisza stanie przed nim. – warknęła SiNafay.

Alu-demon powlokła się opornie w stronę illithida. Czarodziej z Ust Natha zaczął tkać 
zaklęcie, mówiąc przy tym:
- To go trochę uspokoi.

Po chwili podniósł rękę, wykonał zawiły gest i aura czaru Aliiszy opadła. Łupieżca 
umysłu nie poruszył się. Mag zanucił coś, na illithida opadły magiczne więzy. Solaufein 
mentalnie nakazał mu ruszyć się. Stwór ruszył się we wskazaną stronę. 

***
Najemnicy Nasadra dotarli do jaskini illithidów bez przeszkód. Najwyraźniej wszyscy 

łupieżcy umysłów opuścili ją. W topornych, śluzowatych celach pozostali tylko niewolnicy. 
Ci z pośledniejszych ras Podmroku lub powierzchni byli po prostu zabijani. Stwory z różnych 
gatunków zamieszkujących Krainy Powyżej były zakuwane w łańcuchy i prowadzone w 
szeregu dla domu Nasadra.

Kilku sprytnych najemników zdążyło przywłaszczyć sobie orka lub dwóch. SiNafay 
pochyliła się nad wychudzonym, oszpeconym drowem. Jego podarte piwafwi świadczyło o 
przynależności do jednego z domów Menzoberranzan. Odepchnęła wzniesiony buzdygan 
kapłanki Oblodra i pochyliła się nad niewolnikiem. Kopnęła go w twarz.
- Jesteś z Menzoberranzan. Szlachcic. Z którego domu?
- Ja… usstan… Fey-Branche.
- Co?! – mroczna elfka postawiła go na nogi. – Jak imię?
- Pharaun Fey…

Nie dokończył. Potężny cios rozwalił mu nos i wybił zęby.
- Ty łajdaku – wycedziła drowka. – Solaufein, Aliisza! Zakuć go w łańcuchy! Dla 

Jedenastego Domu.
Zakapturzona kobieta była przebrana nie do poznania, toteż była zaskoczona, gdy młoda 

Oblodra złożyła jej głęboki ukłon.
- Pani – wyszeptała jej do ucha. – Ten drow… niewolnikiem dla twojego domu? Złapałaś 

już illithida…
- Illithida złapał Solaufein, nie ja. Milcz, Oblodra.



SiNafay razem z Jae’llatem i trójką niewolników poprowadziła długą kolumnę z 
powrotem do Miasta Połyskliwych Pajęczyn. Jej twarz zdobił zadowolony uśmiech.

***
Strażnik w bramie zatrzymał ich w sporej odległości od patrolu. Kilkunastu innych 

otaczało wejście do miasta.
- Kim jesteście?
- Najemnikami w służbie Pierwszego Domu, Domu Nasadra.

Przysunęła się do strażnika i w przelocie pokazała mu insygnia Jedenastego Domu. 
Żołnierz kiwnął głupawo głową.
- Możecie przejść.
- Zapomnij o tym, co ci pokazałam – szepnęła.

Mężczyzna pokiwał głową.
- Otworzyć bramę! – ryknął.

Kiedy przeszli przez bramę drowka zachichotała pod nosem.
- Głupi jaluk! Mzilst wael!15

Solaufein zagwizdał przez zęby, ukłonił się, prawie niedostrzegalnie dla innych. 
Karawana zbliżała się do Pierwszego Domu.
- Ulatniamy się? – wyszeptała.

Solaufein potrząsnął głową. Dom Nasadra lśnił blaskiem ogni faerie. Na najemników 
czekała cała szlachta Pierwszego Domu: Opiekunka Aunrae na czele, jej córki Yasraena i 
Minolin, Dinin i jego młodszy brat Berg’inyon. SiNafay skuliła się jeszcze bardziej, ale 
czarodziej wypchnął ją naprzód.
- Cz – czcigodna p – pani… Opiekunko Nasadra… my… w – wykonaliśmy twoje 

rozkazy… - zająknęła się.
- Wybacz jej, czcigodna Opiekunko – odezwał się Solaufein. – Jej łowy nie były zbyt 

pomyślne, za to moje były.
- Jak się nazywasz?

Drow przełknął ślinę. Nie było już odwrotu.
- Solaufein Jae’llat. – powiedział.
- Gdzie twoja kochanka?
- Nie ma jej tu. Zabrałem się z siostrą. Waerva Jae’llat – przedstawił ją.

Drowka ukłoniła się.
- Starsza córka, czcigodna Opiekunko.
- Dla kogo… dla którego domu chwytałeś niewolników, Solaufeinie?
- Dla mojej mrinn d’ssinss, SiNafay Vrinn, i jej domu.16

Waerva potwierdziła skinięciem głowy. Pierwsza Opiekunka rozważała chwilę.
- Którzy niewolnicy?
- Illithid, którego sam złapałem, i drow schwytany przez moją siostrę. Aha, i jeszcze alu-

demon – własność Jedenastego Domu.
- Żal mi illithida, ale zezwalam. Złapaliście ich więcej?
- Nie, pani – zatajanie prawdy nie miało sensu.

Aunrae Nasadra skinęła głową.
- Odejdźcie. Pozostali do mnie!

***
SiNafay Vrinn odetchnęła lżej, gdy znalazła się na powrót w swoim domu. Potrząsnęła 

głową, aż zadzwoniły srebrne kolczyki.

15 […] mężczyzna, bardzo głupi!
16 kochanki



- Udało się! I do tego zdobyliśmy illithida!
Solaufein prychnął.

- Ten illithid, pani, może oznaczać tylko kłopoty. Dom Baenre z Menzoberranzan też ma 
illithida…

- Baenre! – sarknęła. – Jesteś z domu Jae’llat, czy Baenre?
Twarz drowa pociemniała.

- Uważaj co mówisz, pani. Dom Baenre ma swoich ludzi w całym Podmroku.
Mroczna elfka prychnęła.

- Har’dro hlongath. Spokojna ziemia. Tylko żartowałam.
Drowy szczyciły się swoją odmiennością, ale chłonęły nowinki równie łatwo, co ludzie w 

Krainach Światła. „Har’dro hlongath” było przetłumaczeniem powiedzenia svirfnebli „Cosim 
camman denodusd”.

Drowka zachichotała.
- Har’dro hlongath.

Rozdział 9
Zress d’lil faern / Siła magii

SiNafay Vrinn stała przy oknie swojej komnaty, opierając łokcie o parapet. Za jej plecami 
stał Solaufein. Drowi czarodziej z Ust Natha miał na sobie tylko luźne bryczesy. Zabawiał się 
rozpinając powoli szatę swojej partnerki, choć wcale jej nie dotykał rękami.

Mroczna elfka uśmiechnęła się i odwróciła wzrok od panoramy Ched Nasad, spoglądając 
na kochanka. Nie wiedziała, co sprawiało jej większą przyjemność. Miasto Połyskliwych 
Pajęczyn istniało od pięciu tysięcy lat, od chwili, gdy awatar Lloth rozsnuł pierwszą sieć w 
wielkiej jaskini. A teraz, w Roku Kufla, jej miasto sięgało szczytu potęgi.

Syn domu Jae’llat uśmiechnął się, jakby czytając w jej myślach. Nie wiedziała, czy 
przypadkiem tego nie robi. Jako absolwent Szkoły Wojowników chętnie machał mieczem, ale 
był też niezgorszym magiem. Dotychczas jednak nie miała okazji podziwiać bardzo jego 
talentu do Sztuki. Spojrzała na jego miecz, Tsuki’no’Ken. Przynajmniej, na jej rozkaz, usunął 
z rękojeści heretycki symbol Mrocznej Panny.

Drzwi do jej komnat otworzyły się. Starsza Córka spojrzała gniewnie, spodziewając się 
jednego ze sług, albo partnera swojej matki. Była to jednak jej matka, Opiekunka Chalinthra 
Vrinn.
- Starsza Córko, arcymag Ched Nasad prosił o rozmowę z tobą i twoim partnerem. – starsza 

drowka posłała jej niezadowolone spojrzenie czerwonych oczu.
Drowka spojrzała na Opiekunkę, pochylając głowę. Solaufein ukląkł i zaczął szybko 

zapinać jej suknię, gładkimi ruchami czarnych palców. Następnie podał jej słynny miecz oraz 
pas. Ignorując zmarszczoną brew Chalinthry, sięgnął po swój własny miecz i pochwę.

SiNafay poprawiła nerwowo jeden z licznych pierścieni na dłoni. Był zaklęty i utrudniał 
wrogom trafienie jej. Po nocy zdążyła już założyć kolczugę, ale była świadoma, że przeciw 
mocy Ildibane’a Nasadra żadna fizyczna zbroja jej nie pomoże. Sola zszedł zaraz za nią. Nie 
odważył się rzucić czarów ochronnych, ale za pasem trzymał swoje różdżki.

Opiekunka Jedenastego Domu siedziała na swoim wspaniałym tronie. Jej partner stał w 
cieniu, pod ścianą sali tronowej. Oficjalnie Dom Vrinn był pozbawiony Opiekuna – 
nieoficjalnie był nim Gorion, człowiek, który ją nauczył życia na powierzchni. Obok 
czarodzieja – mnicha z Candlekeep – stały jej własne dzieci, kapłanka Triel i czarodziej 
Solaufein, który był Magiem Domu.

W oczy mrocznej elfki, nawykłej do politycznych i społecznych dyskusji, rzuciła się od 
razu sylwetka mężczyzny drowa stojącego przed tronem Chalinthry. Poznała Ildibane’a 
Nasadra, choć nie widziała go od wielu lat. Arcymag Ched Nasad tym razem miał przy sobie 
niemal wszystkie swe magiczne przedmioty.



Długowieczny drow odwrócił się, by stanąć twarzą w twarz z drowką. Wspomniała od 
razu, jak Ildibane Nasadra uczył ją korzystać z wrodzonych zdolności. Wciąż, mimo upływu 
dekad, pamiętała, jak rzucał na nią zaklęcia, by sprawdzić jej wrodzoną odporność na magię.
- Witaj, dalharil lil Lloth – brat Opiekunki Aunrae Nasadra schylił głowę. – Wiele lat 

minęło, odkąd uczyłem zagubione dziecko, które odnalazła moja siostra, Opiekunka 
Nasadra. Zgodnie z jej przewidywaniami, dziecko wyrosło na potężną służkę Lloth.
SiNafay spojrzała na Maga Pierwszego Domu, zastanawiając się, czemu zawdzięcza ten 

komplement. I dlaczego miałby on pamiętać jedno zastraszone dziecko z niszy dridera. 
Ildibane przeżył już osiem wieków w Mieście Połyskliwych Pajęczyn. Mroczny elf w takim 
wieku już nie zwracał uwagi na nic, co nie było naprawdę ważne.
- Czemu Jedenasty Dom zawdzięcza twoją wizytę, arcymagu?
- Nie należycie do najbliższych sojuszników Pierwszego Domu, Starsza Córko. Ched 

Nasad jest u szczytu potęgi. Wiecie jednakże, jak wiele kłopotów sprawiają faerimmy i 
beholdery. Miasto potrzebuje każdego zdolnego czarodzieja.
Zapadła cisza. Mroczna elfka wiedziała, że nie jest w stanie odmówić prośbie Pierwszego 

Domu, nawet przedstawionej w tak łagodny sposób, przez mężczyznę. Uśmiechnęła się 
jednak. Liczne szkoły czarodziei w mieście rywalizowały o zwiększenie swojej potęgi. 
Doskonale znała rywalizację między szkołami Uczniów Pheltonga, Konserwatorium 
Wtajemniczeń i Wiszącej Wieży.

Młody Solaufein wyszedł z cienia, jego oczy błyszczały. Drowka przez moment 
pomyślała o tym, jak podobny jest do ojca.
- Opiekunko, matko – z waszym pozwoleniem, miasto może liczyć na moje usługi. 

Jednakże w Ched Nasad jest tyle szkół. Nie wiem, w której przysporzyłbym najwięcej 
chwały mojemu Domowi i miastu.
Ildibane uśmiechnął się, jakby się tego spodziewał.

- Szkoła Uczniów Pheltonga nie potrzebuje młodszych dzieci szlachetnych domów. Nie, 
młody Solaufeinie, nie przybyłem tu prosić o ciebie. Miastu potrzebna służba tych, którzy 
do niego przybyli. Przyszedłem pytać twojego ojca, młodzieńcze.
Syn SiNafay wzruszył ramionami. Słowo „ojciec” i jego pochodzenie spoza Ched Nasad 

nie zajmowały go zbytnio. Interesowały go tylko zaklęcia. Nie należał do najbardziej 
ambitnych i dlatego nigdy się nie zgłosił do żadnej z uczelni.

***
SiNafay Vrinn spojrzała na swego towarzysza. Stali razem z Solaufeinem na gigantycznej 

pajęczej ulicy. Wokół nich kłębił się tłum – kosmopolityczna zbieranina wszelakich ras 
zamieszkujących Ched Nasad. Budynek Uczniów Pheltonga zawieszono pod nicią. Podobno 
ogromny stalaktyt zawiesił tutaj założyciel szkoły.

Mroczny elf uniósł się w górę pierwszy. Kobieta podążała zaraz za nim. Niewolnicy i 
pomniejsze rasy pospiesznie robili miejsce szlachetnie urodzonym drowom. Kiedy oboje 
znaleźli się w powietrzu, zapanowała chwila spokoju. Balustrady i wąskie chodniki uczelni 
wtajemniczeń zbliżały się powoli.

Obydwoje spokojnie, dostojnie spłynęli na podłogę z marmuru. Kiedy spróbowali wejść, 
stanął obok nich jeden z czarodziei. Spojrzał na Solaufeina, potem na nią, i ukłonił się, 
otwierając drzwi. Przewodnik poprowadził ich przez długie, wąskie korytarze aż do 
wspaniałych drzwi. Zastukał i potężna magiczna zasłona rozchyliła się.
- Mistrzu Ildibane… córka Jedenastego Domu i jej partner.
- Dziękuję, Quevvenie – arcymag odwrócił się.

Jego płaszcz był równie czarny, co skóra płaszczowca. Jego wspaniałe szaty były tylko o 
ton jaśniejsze. Na piersi wisiał mu amulet z glifem kompletnie nieznanym mrocznej elfce. W 
dłoniach arcymag trzymał czarną laskę, od której leciutko pachniało siarką. Najdziwniejsze 



było jednak to, że arcymag zdawał się uważnie przyglądać nie tylko Solaufeinowi, ale i jego 
towarzyszce.

Podniósł laskę. Tylko nieznaczny gest dłoni i parę słów wypowiedzianych w tajemnym 
języku było ostrzeżeniem. Lampiony zgasły. Zapachniało ozonem. Kobieta zdążyła pomyśleć 
o zdradzie…

Lampiony zabłysły ponownie. SiNafay siedziała na ozdobnym krześle w ośmiokątnej sali 
– a może poza nią? Na dwóch przeciwległych rogach ośmiokąta stali Ildibane i jej kochanek. 
Żaden nie ppsiadał ekwipunku, poza różdżkami. Kobietę od mężczyzn oddzielała 
nieprzenikalna bariera mocy.

Brat Aunrae ukłonił się rywalowi – Solaufein także odpowiedział ukłonem. Mroczna elfka 
zdążyła już zdać sobie sprawę, że będzie świadkiem pojedynku magów. Lampiony zalśniły na 
zielono, gdy arcymag podniósł ręce, i zaraz zgasły.

Niech rozpocznie się pojedynek! Xun faern melee!17

Ildibane Nasadra czekał na ruch Solaufeina. Czarodziej z Ust Natha błyskawicznie 
podniósł dłoń i wyskandował zaklęcie. Kryształowa pałeczka w jego dłoni urosła do potężnej 
błyskawicy, która pomknęła w stronę przeciwnika. Arcymag podniósł rękę i otoczyła go 
blada poświata. Grom odbił się od osłony i ruszył w stronę twórcy.

Mroczny elf zdążył się uśmiechnąć. Jeden gest powołał do istnienia taką samą barierę. 
Przez kilka długich minut piorun odbijał się bezskutecznie od bliźniaczych osłon. Oczy 
arcymaga mrugnęły. Pomiędzy nimi pojawiło się kilka piszczących goblinów, które 
natychmiast spopieliła błyskawica… po czym zniknęła.

Młodszy zaklinacz głęboko odetchnął, po czym wycelował palec w rywala i wyskandował 
zaklęcie. Koralik ognia pomknął w stronę maga Pierwszego Domu. Ten uśmiechnął się 
lekceważąco. Był pewien, że zaklęcie odbije się od jego osłon. Podniósł dłoń i w stronę 
Solaufeina pomknęło siedem pajęczych pocisków.

Dwie rzeczy wydarzyły się naraz. Kula ognia wybuchła pół metra od arcymaga, poza jego 
zaklęciem odwrócenia, a z dłoni syna domu Jae’llat uniosła się mała tarcza, która wchłonęła 
magiczne pociski. Osmalony Ildibane wyciągnął dłoń w swoją stronę i wypowiedział rzadkie 
zaklęcie. Poświęcił część swych czarów, by uzdrowić swe rany.

Zaklinacz z Ust Natha podniósł ręce. W stronę brata Aunrae poleciał zielony promień. 
Jego rywal wycelował weń palec i wyskandował to samo zaklęcie. Dwie dezintegracje 
zderzyły się ze sobą i przestały istnieć, pozostawiając po sobie tylko swąd ozonu. Arcymag 
Ched Nasad uśmiechnął się i wycelował dłoń w przeciwnika.

Sola nawet nie drgnął, choć wedle wszelkich prawideł powinien paść martwy, kiedy go 
dotknął upiorny palec. Wciągnął powietrze w płuca i wydał z siebie przeszywający krzyk, 
podobny do tego, jakim oznajmiają swą obecność elfie upiory. Nie patrzył na Ildibane’a 
Nasadra, zamknął oczy w oczekiwaniu triumfu.

Tak też się stało. Lampiony zapłonęły gwałtownie, po czym zgasły. Arena znikła. 
Arcymag stał przed nimi, trzymając mocno laskę, której końcem wskazywał na zwycięzcę 
pojedynku. Jego oczy w dziwnym blasku faerie zdawały się mieć zmienny kolor – raz 
czerwone, raz zielone.
- Nie spodziewałem się po tobie wycia banshee, lotha dalharuk. Inaczej osłoniłbym się też 

przed nekromancją.18

Mężczyzna zmrużył brązowe oczy na słowa Ildibane’a. Został potraktowany jak dziecko, 
choć miał już prawie całe stulecie życia za sobą i dawno przestał być nowicjuszem. Przełknął 
jednak obelgę, jaką było nazwanie go „małym synem” i tylko spojrzał hardo na niedawnego 
przeciwnika.
- Gdybyśmy tak dobrze znali naszych przeciwników, nigdy byśmy nie przegrywali.

17 Pojedynek na czary
18 Mały synu



Mag Domu Nasadra uśmiechnął się.

Rozdział 10
Dalharen d’lil Pheltong / Uczniowie Pheltonga

Starsza córka Jedenastego Domu, SiNafay Vrinn, opuściła samotnie siedzibę swego 
domu, bez zezwolenia matki opiekunki. Wszyscy w mieście wiedzieli jednak, że dalharil lil  
Lloth nie musi pytać się swej śmiertelnej matki o zgodę.

Lewitując ponad poziomami Miasta Połyskliwych Pajęczyn, drowka przeleciała nad 
balustradą chroniącą wejście do szkoły Uczniów Pheltonga. Jedna z kilku szkół magii w Ched 
Nasad, prowadzona przez Ildibane’a Nasadra, została wybudowana w zwisającym stalaktycie. 
Mroczna elfka pobiegła jej krętymi korytarzami.

Zaklęła z irytacją, gdy zderzyła się z młodym drowem odzianym w szaty mistrza tutejszej 
szkoły. Mężczyzna odwrócił się. Jego twarz krył szeroki kaptur.
- Ach, nasza młoda bae’qeshel przybyła do Uczniów Pheltonga. – powiedział z ledwie 

zauważalnym sarkazmem. Ukłonił się. – Pani SiNafay Vrinn… w czym mogę służyć?
- Zaprowadź mnie do Solaufeina Jae’llat, jaluk – warknęła.
- Ach, więc to ty jesteś jego piękną jalil… - sarkazm ani myślał znikać z jego głosu.
- Milcz! – huknęła. – Natychmiast zaprowadź mnie do Solaufeina Jae’llat!
- Nigdzie cię nie zaprowadzę, pani…

Mistrz szkoły Uczniów Pheltonga odrzucił kaptur. Srebrzyste włosy drowa opadały 
łagodnymi falami na muskularne ramiona, a na SiNafay patrzyła para jasnych, brązowych 
oczu. Drowka poczerwieniała z furii, prawie tego nie zauważała, podczas gdy drow spokojnie 
dokończył:
- … ponieważ to ja jestem Solaufein Jae’llat…

SiNafay pozwoliła, by jej gniew rozproszył się, co, jako szlachciance, nie zdarzało jej się 
często. Zamiast tego uśmiechnęła się, podeszła bliżej, i powiedziała.
- Witaj mój drogi… Przybyłam sprawdzić, jak ci idzie nauka – uśmiechnęła się figlarnie – 

ale to chyba niekonieczne, co, Sola?
Mroczny elf z południa, z Ust Natha, objął jej szyję i zanurzył ręce w białych włosach 

godnych nawet szlachcianki Pierwszego Domu.
- Nie, moja młoda bae’qeshel… Ildibane uwierzył w moje możliwości – zaśmiał się.

Pochylił się, chcąc ją pocałować, ale kobieta wymknęła mu się z rąk.
- Raczej w moc domu, który cię popiera.
- Dom Vrinn nie jest pierwszym domem.
- Ale jest ich sojusznikiem.

Czarodziej – wojownik tylko się zaśmiał i odwrócił w stronę majaczącego w głębi wejścia 
do wielkiej sali w centrum szkoły. Ozdobione wizerunkami demonów i pajęczyn wrota 
otworzyły się przed nimi bezgłośnie, jak gdyby zwinięto kawałek pajęczyny. W oświetlone 
świecami sali czekał już na nich Ildibane Nasadra, arcymag Ched Nasad.

Brat bliźniak Aunrae Nasadra stał na środku i uśmiechał się. Gdy szlachcice weszli, drzwi 
zawarły się i zostali sami z arcymagiem.
- Kogo to widzę? – Ildibane odwrócił się, sięgając po coś leżącego na stoliku. – Mała 

SiNafay Vrinn, wychowanka dridera! Dalharil lil Lloth i posługaczka domu Baenre! 
Jakże się zmieniłaś!

- Nie mów głupot, wael – złajała go kobieta.
- Wael?! Jestem arcymagiem Ched Nasad!
- Milcz – wtrącił się chłodno Solaufein. – Ona jest dalharil lil Lloth!

Nasadra umilkł tak szybko, jakby połknął własny język. SiNafay roześmiała się.
- Otwórz usta, Ildibane. Nie chciałabym, żebyś umilkł na zawsze.



Arcymag opornie otworzył usta. Co tu dużo gadać, bał się tej nieobliczalnej drowki.
- A może nie – mroczna elfka grzmotnęła go pięścią w otwarte usta.

Solaufein wytrzeszczył oczy. SiNafay naprawdę była tak nieobliczalna, jak opowiadano w 
licznych tawernach. Szybko spoliczkował Nasadra, by ten oprzytomniał. Arcymag Miasta 
Połyskliwych Pajęczyn dźwignął się chwiejnie na nogi. Złożył jej głęboki ukłon, a kiedy się 
wyprostował, dostrzegła, że w ręce trzyma figurkę… figurkę należącą ongiś do Chalinthry 
Vrinn.
- Daj to – zielone oczy mrocznej elfki zwęziły się niebezpiecznie.
- To należy do mnie, pani – zaprotestował arcymag.
- Czyżby? O ile się nie mylę – powiedziała sarkastycznie – należy to do mojej matki, 

Opiekunki Chalinthry Vrinn.
- Naubol zhahus el – odpowiedział.19

Jae’llat poderwał się na równe nogi.
- Więcej szacunku dla Opiekunki Jedenastego Domu, Nasadran!
- Kłamiesz – wycedziła chłodno SiNafay.

Drowka wyciągnęła rękę po figurkę. Jej kochanek podszedł bliżej Ildibane’a.
- Jeśli mi tego nie oddasz, każę Solaufeinowi urżnąć ci język – powiedziała z chłodnym 

spokojem.
Arcymag Ched Nasad podniósł rękę do insygniów domu. Najwyraźniej chciał uciec z tej 

niebezpiecznej sytuacji. Poczuł pod palcami zimny metal. Podniósł wzrok i zobaczył zimne 
zielone oczy kobiety.
- Nie uciekniesz – dobiegł go głos Chalinthry Vrinn.

Starsza drowka weszła przez pajęczynowe wrota, które otwierały się z zasady tylko przed 
mistrzami Uczniów Pheltonga. Podniosła rękę, pokazując sygnet szkoły.
- A więc jesteś arcymagiem… Ildibane.

Brat Aunrae Nasadra zamrugał oczami.
- Moja Chalinthra… - wykrztusił.

SiNafay wodziła wzrokiem od arcymaga do swojej matki.
- Vel’bol alu dos ph’dro? – zapytała kobieta.20

Drow wzruszył ramionami.
- Alak Mylyl był tylko iluzją… Nie zawsze – dodał, uprzedzając jej wybuch szału.

„Alak Mylyl… Ildibane?!” – pomyślała młodsza drowka.
- Vel’uss ph’us ussta mrann d’ssinss? – zapytała Chalinthra, a potem sama sobie 

odpowiedziała – Ty.
Jae’llat zamrugał oczami, widząc, jak jego kochanka rzuca się naprzód. SiNafay złapała 

arcymaga za poły obszernej szaty i uniosła się razem z nim w górę.
- Byłeś kochankiem Chalinthry? Kiedy?

Arcymag potrząsnął głową, próbując się uwolnić.
- Gadaj albo rzucę tobą o ścianę.
- T – tak… b – byłem – wydusił.
- Kiedy?!
- Siedemdziesiąt lat…

Drowka z rozmachem puściła Ildibane’a, który wyrżnął o posadzkę poniżej. Chalinthra 
podbiegła do niego i pomogła mu wstać, podczas gdy roztrzęsiona SiNafay opadała powoli w 
dół.

19 Nic nie było jej
20 Jakim cudem żyjesz?
[…]
- Kto był moim kochankiem?



- Ildibane… - wydusiła. – A… arcymagu…
Solaufein podniósł swój sygnet i zamknął wrota przed jakimś ciekawskim. Następnie 

otoczył pokój sferą milczenia. Roztrzęsiona mroczna elfka siedziała na ziemi.
- Mów – powiedział cicho.
- Ildibane… - wykrztusiła. Jej rozbiegane zielone oczy wskazywały niezły szok. – 

Ildibane… dos ph’ussta ilhar…21

Drowka runęła w ramiona Solaufeina bez przytomności.

Rozdział 11
Ildibane, ilhar del SiNafay / Ildibane, ojciec SiNafay

SiNafay ocknęła się w swojej komnacie w domu. Pochylali się nad nią Chalinthra, 
Solaufein i Ildibane. Z trudem skupiła swoje oczy na twarzy Ildibane’a Nasadra.
- Zielone oczy… - powiedziała cicho.

Zielone oczy, oczy Alaka Mylyl, jej oczy… i oczy jej ojca, Ildibane’a Nasadra. Arcymag 
nachylił się nad córką.
- Xal?
- Ussta ilhar… - wyszeptała.22

Dźwignęła się do pozycji siedzącej. Oparła się o ramię Solaufeina.
- To dlatego zawsze mnie wspierałeś, arcymagu…
- Nie – odpowiedział Nasadra. – Równie dobrze mogłabyś zdechnąć u dridera lub na ulicy.

Arcymag zaklął, wypowiedział szybko zaklęcie i zniknął. Przez drzwi wpadł Gorion, w 
tym samym momencie, gdy Chalinthra wpatrywała się w zanikający portal.
- Chalinthra! Co tu się działo?! – krzyknął.
- Milcz, rivvil jaluk! – krzyknęła opiekunka.23

Człowiek zamilkł, zaskoczony. Jego przybrana córka trzęsła się w ramionach kochanka. 
Chalinthra opadła na łóżko.
- Wybacz – wyszeptała.
- Co się tu działo? – Gorion nie rezygnował.
- Ojciec SiNafay…
- Vel’uss zhah uk? – zapytał zaskoczony.24

- Ildibane Nasadra – SiNafay podniosła głowę, lśniącymi zielonymi oczami patrzyła na 
przybranego ojca. – Arcymag Ched Nasad.
Gorion przeniósł wzrok na Chalinthrę.

- Dos lu’Ildibane ph’vith’udos? – spytał.
Opiekunka skinęła głową.

- Trochę szacunku – zwróciła mu uwagę SiNafay.
- Dos ph’Nasadran? – człowiek wpatrzył się w przybraną córkę.

Drowka wybuchnęła śmiechem.
- Nie. Nie jestem Nasadran. Nazwisko dziedziczy się po matce, czyż nie? Jestem Vrinn, 

SiNafay Vrinn.

21 Jesteś moim ojcem
22 Tak?
- Mój ojcze...
23 […] ludzki mężczyzno
24 Kim on jest?
[…]
Ty i Ildibane kochaliście się?
[…]
Jesteś Nasadran?



Dalharil lil Lloth wstała, wyjrzała za okno, przyglądając się magicznemu światłu 
oświetlającemu ulice Ched Nasad. Było już przyćmione i ledwie widoczne nawet dla drowa.
- Wyjdźcie – rozkazała szybko. – Nie, nie ty, Sola. A ciebie, matko, pokornie proszę o 

opuszczenie moich komnat.
Chalinthra Vrinn roześmiała się. Zachowywanie pozorów grzeczności zawsze bardzo ją 

bawiło, podobnie jak jej córkę. Nadal chichocząc, wymknęła się za drzwi, przenosząc się do 
swych komnat.

Solaufein Jae’llat uśmiechnął się, usiadł na bogatym łożu i zaczął ściągać obcisłe buty. 
Jego kochanka ułożyła się obok i wyszeptała: Faerz ssussun.25 Było to hasło dla lampionów, 
rozmieszczonych na łóżku i na suficie i ścianach. Kilka lampionów faerie rozbłysło, 
zalewając pokój przyćmionym czerwonym i pomarańczowym blaskiem.

Drowka pomogła mu pozbyć się kolczugi. Mężczyzna zanurzył rękę w jej białych 
włosach, które w świetle faerie zdawały się rude. Pomógł SiNafay zdjąć suknię im owinął ich 
oboje płaszczem – przyzwyczajenie z dni, kiedy kochali się na powierzchni – w jaskiniach 
Podmroku powietrze było ciepłe.

Mroczna elfka owinęła atramentowoczarne ramiona wokół szyi kochanka. Płomienie jej 
namiętności odbijały się w jasnobrązowych oczach Solaufeina. Arcymag Ildibane Nasadra 
przyglądał się im, lewitując za oknem pokoju. Uśmiechał się rozbawiony. Młody drow z 
południa miał w sobie talent magiczny, miał i ten inny talent, który ceniła SiNafay…

Oderwał wzrok od przetaczającej się po łożu pary i wleciał do pokoju. Odwrócił się, 
słysząc niski kobiecy głos. Stała za nim jego obecna mistrzyni, Laela Oblodra. Ubrana w 
karmazynowe szaty uśmiechnęła się szeroko.
- Arcymagu, czemu się im przyglądasz? Chodź ze mną.

Ildibane roześmiał się cicho. Położył kartkę na stoliku i zniknął w mroku ulic Ched 
Nasad.

***
Następnego ranka Solaufein cały czas przebywał u boku SiNafay Vrinn, do momentu, gdy 

przybył Ildibane. Arcymag lekko kiwnął głową swej córce i odszedł. Rozdrażniona drowka 
skrzywiła się lekko. Ktoś złapał ją za brzeg sukni. Spojrzała w dół. Zgięty w ukłonie półdrow 
wymamrotał:
- Pani, Solaufein kazał mi przekazać, że powróci o szczycie świateł. Został wezwany przez 

arcymaga do szkoły.
Kiwnęła głową i odepchnęła półczłowieka, z wzrokiem utkwionym gdzieś w dali Miasta 

Połyskliwych Pajęczyn. Do południa, szczytu Narbondel, jak mówiono w Menzoberranzan, 
czy szczytu świateł w Ched Nasad, było jeszcze wiele godzin.

Dalharil lil Lloth odwróciła się na dźwięk swego imienia. Wołała ją jej matka, Chalinthra, 
u której boku stał obecny Opiekun Jedenastego Domu, Gorion.
- Starsza córko – opiekunka odezwała się oficjalnym tonem. – potrzebuję wysłannika, który 

udałby się do domu Melarn.
- Melarn? – powtórzyła drowka. – O ile mnie pamięć nie myli, Melarn upadli.
- Nau – jej córka, Triel Vrinn, wyłoniła się jakby znikąd. – Upadli Mylylowie i Hlaund.

SiNafay złajała się w myśli za nieuwagę.
- Wobec tego, opiekunko, co mam zrobić?
- Udasz się do opiekunki Drisnil Melarn, starsza córko, i porozmawiasz z nią w moim 

imieniu o jej sojuszu z domem Zuavirr.
- Dom Melarn potrzebuje domu Zuavirr – zaoponowała drowka. – Nie uda ci się tego 

zmienić.

25 Magiczne światło



- Czyżby? O ile mi wiadomo, Melarn potrzebują domów mających wpływy handlowe w 
innych miastach.

- Ach! – SiNafay momentalnie zrozumiała. – Dom Mizzrym!
- Xal – Gorion odezwał się po raz pierwszy – Matko opiekunko, przybyła karawana z 

Menzoberranzan, prowadzona przez Greyannę Mizzrym.
Przez ozdobione, srebrzyste drzwi weszła Greyanna Mizzrym i złożyła głęboki ukłon 

wszystkim obecnym. SiNafay zerknęła ukradkiem na matkę.
Idź już – zasygnalizowała. – SiNafay. Ufam, że poradzisz sobie z Drisnil Melarn.
Drowka dotknęła broszy z insygniami domu i uniosła się w powietrze, znikając wszystkim 

z pola widzenia w przejściu na wyższy poziom fortecy. Cicho jak cień wybiegła na taras i 
opuściła się w dół używając swoich insygniów. Zniknęła, mijając strażników, gdzieś w 
pajęczych ulicach Ched Nasad.

Mijając tłumy kłębiące się jak zwykle w Mieście Połyskliwych Pajęczyn, znalazła bazar. 
Przyglądał się jej tam młody, nieco obdarty drow o zielonych oczach. Znieruchomiała na ten 
widok. Te oczy były zbyt podobne do jej własnych i jej ojca Ildibane’a.
- Vel’uss ph’dos?
- Alak, sargtlin.26

Mroczna elfka pochyliła się nad nim.
- Z którego jesteś domu?

Drow cofnął się gwałtownie, zauważywszy jej purpurowo-czarny diadem córki Lloth. Nie 
miał już jednak ucieczki. Mocna ręka osadziła go w miejscu, a druga podążyła do rękojeści 
podwójnego miecza.
- Mów, sargtlin Alaku!
- Niegdyś z piątego domu… - wybełkotał.

Sądził, że nie usłyszała. Pomylił się. Uścisk jej ręki zacieśnił się jeszcze bardziej.
- Alak Mylyl? – zapytała, unosząc go nad ziemię jedną ręką.

Ruszyła dalej. Drow szamotał się przez krótką chwilę.
- Mogę cię zadenuncjować patrolowi – powiedziała chłodno i uspokoił się natychmiast – A 

więc, nazywałeś się Alak Mylyl?
- T – tak, pani…
- SiNafay Vrinn – dokończyła automatycznie.

Alak Mylyl, prawdziwy Alak, szarpnął się szaleńczo.
- Dos ph’vel’bol’s dalharuk?
- Faere Mylyl lu’Ildibane…27

- Kto?! – ryknęła.
- … Ildibane Nasadra… - powtórzył drżącym głosem.

Omal nie upuściła drżącego ze strachu mężczyzny.
- Ildibane Nasadra twoim ojcem, tak? Cóż, jaluk, możesz zostać strażnikiem domu Vrinn…
- V – Vrinn? – drow szczękał zębami. – Dlaczego, pani, dajesz mi taką możliwość?
- Przyjmij ją lub nie, ale nie pytaj o powody. Myślę, że nie jesteś na tyle głupi, by odrzucić 

moją propozycję – opuściła go na ziemię.
Alak Mylyl stanął na chwiejnych nogach, po czym ukląkł.

- Przysięgam, pani SiNafay Vrinn, służyć tobie, twojej opiekunce i domowi Vrinn. Niech 
strawi mnie jad Lloth, jeśli złamię przysięgę.
Drowka siłą podniosła go na nogi.

26 Kto jesteś?
- […] wojownik
27 Czyim jesteś synem?
- Faere Mylyl i Ildibane'a



- Udasz się teraz do domu Vrinn, a strażnikom powiesz, że przyjęłam ciebie na służbę 
Jedenastemu Domowi. Idź już, jaluk!
Alak Mylyl, obecnie żołnierz Vrinn, zniknął w oddali, a drowka podjęła swoją wędrówkę 
do domu Melarn.
Korzystając z tego, że była już na bazarze, zajrzała do kramu, oznaczonego szyldem 

Tatuaże. Jakie było jej zdumienie, kiedy obok ozdobnego krzesła zobaczyła Nisstyre’a. 
Kiwnęła mu głową, a drow omal się nie przewrócił.
- Myślałem, że nie żyjesz – odezwał się świszczącym szeptem, rozglądając się wokół.
- Źle myślałeś – odpowiedziała beztrosko drowka. – Nis…
- Alaku – dopowiedział mistrz tatuażu.

Kobieta odchrząknęła i rozpięła suknię, pokazując mu tatuaż, niezmieniony pomimo 
upływu czasu.

- Co zaproponujesz, mistrzu Alaku? – zapytała.
Nisstyre – Alak potarł palcem swój policzek.

- Słyszałem, że na powierzchni walczyłaś ze smokami, pani. Może smok… złoty?
Mroczna elfka uśmiechnęła się, wyciągnęła rękę.

- Ze złotym nie walczyłam… ale ze srebrnym tak.
Zwinęła pięść i położyła drugą dłoń. Alak wyciągnął swoje przybory i przez kilka minut 

pilnie wykłuwał jej srebrnego smoka na dłoni.
- Belaer ol – uśmiechnął się.

Zgodnie z poleceniem drowka zacisnęła pięść. Srebrny smok – raczej smoczyca – 
otworzył paszczę i machnął ogonem. Kiedy rozłożyła palce – smok poruszył się jak żywy.
- Mzilst ssin’urn – wyszeptała, zamilkła, jej myśli błądziły w przeszłości. – Adalon…28

Ocknęła się, rzuciła Alakowi sakiewkę i wyszła, wpatrując się z podziwem w jego dzieło 
na prawej dłoni. 

***
SiNafay Vrinn, dalharil lil Lloth, minęła bramę prowadzącą do domu Melarn, 

umieszczonego na skraju pajęczej ulicy i przyczepionego do niej jak rozkraczony pająk. 
Natychmiast zatrzymał ją plebejusz, dowódca straży. Miał pospolitą twarz.
- Kim jesteś i dlaczego się tu zjawiasz?
- Jestem SiNafay Vrinn, Starsza Córka Jedenastego Domu, dalharil lil Lloth i przybyłam 

zobaczyć się z twoją opiekunką. Jak się nazywasz, głupcze?
- Zamzzt, pani Vrinn…

Odepchnęła go ze zdenerwowaniem, wchodząc wewnątrz. W holu, ozdobionym przez 
popiersia członków domu, napotkała młodą drowkę, ubraną we wspaniałą zbroję Melarnów i 
uzbrojoną w buzdygan.
- Vendui’, pani SiNafay Vrinn – kobieta najwyraźniej słyszała jej dyskusję z Zamzztem. – 

Jestem Halisstra Melarn, starsza córka Trzeciego Domu.
- Zatem rozmawiamy z podobnej pozycji, Halisstro. Jestem starszą córką Jedenastego 

Domu. Przybyłam porozmawiać z twoją matka w imieniu mojej opiekunki.
Halisstra uśmiechnęła się dumnie. Poprowadziła gościa przez kręte korytarze swojego 

domu, aż do wielkiej kaplicy Lloth w sercu domu. Na warcie przed ozdobnymi drzwiami 
stały dwie kobiety, mierzące Halisstrę i jej gościa ponurymi spojrzeniami.
- Co tu robisz, starsza córko? – warknęła wyższa z nich.
- Jawil, Norendia, wpuście mnie do środka. Mam gościa, który chce się widzieć z 

opiekunką Drisnil.
Siostry Halisstry prychnęły. Wyższa, Jawil, otworzyła drzwi, a potem powiedziała.

28 Zaciśnij ją...
[…] Bardzo piękny



- Oloth zhah lueth abbil lueth ogglin. Strzeż się, siostro!29

Halisstra zignorowała je i weszła do środka. Drisnil Melarn stała w mroku kaplicy, 
obserwując ją uważnie.

- Po co przyszłaś, waela Halisstra?
- Starsza córka Jedenastego Domu chce z tobą mówić w imieniu jej opiekunki.

Drisnil Melarn wyszła z cienia, poruszając się z niezwykłym wdziękiem. Krążyły plotki, 
że opiekunka trzeciego domu jest jedną z bae’qeshel telphraezzar… SiNafay weszła do 
środka, Halisstra opuściła kaplicę na polecenie opiekunki i dwie drowki pozostały same.

***
- Drisnil Melarn, opiekunko Trzeciego Domu – SiNafay Vrinn ukłoniła się lekko – Jestem 

SiNafay Vrinn, starsza córka Jedenastego Domu, przybyłam tu z polecenia mojej 
opiekunki, Chalinthry Vrinn.
Opiekunka trzeciego domu Ched Nasad uśmiechnęła się wzgardliwie.

- Wiem, kim jesteś, i kto cię tu przysłał. Ale nie wiem, po co…
- Opiekunka Chalinthra chciała poruszyć kwestię twojego handlu i sojuszu z domem 

Zuavirr.
- Zuavirr są naszymi sojusznikami od niepamiętnych czasów – Drisnil niemal 

nieświadomie przybrała prawie królewską pozę.
SiNafay wyprostowała się na pełną wysokość. Była wysoka, jak na standardy drowów, 

choć nie dorównałaby wzrostem ludzkiemu mężczyźnie. Popatrzyła chłodno na opiekunkę.
- Przynajmniej od czasu ich ataku na Dom Vrinn – stwierdziła. – Opiekunka Chalinthra 

proponuje ci puścić w niepamięć dawne waśnie… i sojusze.
- Mam się odłączyć od Domu Zuavirr? A co proponują mi Vrinn? Zuavirr to kontakty w 

Menzoberranzan…
- Jakie? – odpowiedziała pytaniem mroczna elfka. – Ousstyl, Zuavirr, Kenafin, Freth… 

Trzeci dom Ched Nasad powinien aspirować wyżej.
Opiekunka zaczęła krążyć wokół, jak pająk chcący omotać ją w swoją sieć. Mroczna elfka 
zignorowała to.

- Ostrożność – powiedziała po dłuższej chwili Drisnil Melarn. – „Dumny pająk wpada we 
własną sieć”, znasz to?

- „Chaos to kreatywność” – odpowiedziała drowka.
Odrzuciła na plecy jeden ze śnieżnobiałych loków i nadal przyglądała się opiekunce 

swoimi jasnymi, zielonymi oczami. Drisnil mierzyła ją przez chwilę spojrzeniem 
karmazynowych oczu.
- Co więc proponuje mi Jedenasty Dom? – zapytała
- Kontakty. Handlowe i nie tylko. Wsparcie. I zwolnienie od ryzyka pomocy upadającemu 

domowi Zuavirr.
Opiekunka mrugnęła, zdziwiona, że starsza córka tak słabego domu tak dobrze zna 

sytuację szlachty. Po chwili opanowała się. „Dumny pająk wpada we własną sieć” powtórzyła 
w myśli SiNafay „ale to ty, Drisnil Melarn, wpadłaś w moją sieć”.
- Kontakty – z kim? Wsparcie – kiedy? I od kiedy Vrinn zajmują się handlem?
- Od bardzo dawna, opiekunko Melarn. Naszym stałym partnerem handlowym jest dom 

Mizzrym w Menzoberranzan. Sojusz łączy nas z domem Baenre.
- Trochę luźny – zakpiła Drisnil – oddałaś im się na służbę, by w końcu wrócić do Ched 

Nasad, z dwójką bękartów spłodzonych w orczej norze!
Twarz SiNafay pociemniała z furii, szybko jednak się opanowała.

- Nie kpij z nas, Drisnil. Oferujemy ci nawet sojusz z domem Nasadra, pierwszym domem!

29 Ciemność jest przyjacielem i wrogiem – powiedzenie drowów



Zapadła znowu cisza. Opiekunka Melarn wycofała się w mrok, rozważając ofertę.
- Kusząca oferta, dziecko. Bardzo kusząca. Gdzie tkwi haczyk? Co ma zrobić dom Melarn?
- Wyświadczyć nam małą przysługę. – drowka wzruszyła ramionami. – Pomożecie nam 

obalić dom Zuavirr i dom Fey-Branche w Menzoberranzan.
- Wszyscy wiemy, że szukacie zemsty na Zuavirr – roześmiała się Drisnil. – Ale Fey-

Branche? Czy to też może twoja prywatna zemsta, dalharil lil Lloth?
„Ona wiele wie” pomyślała mroczna elfka. „Ciekawe, czy wie o…”

- Obiecaliśmy domowi Mizzrym, że zniszczymy ich handlowych konkurentów, dom Fey-
Branche. – skłamała gładko.

- My drowy nie dotrzymujemy obietnic. – zaśmiała się Opiekunka.
- Fey-Branche już zaplanowali dokładny atak na Mizzrymów, opiekunko. Jeśli ich nie 

uprzedzimy, upadnie najpoważniejszy partner handlowy Ched Nasad w Menzoberranzan.
- A może Fey-Branche będą z nami handlować?

Drowka potrząsnęła gwałtownie głową.
- Drisnil, Fey-Branche chcą zniszczyć Vrinn! Jak myślisz, czy będą handlować z ich 

sojusznikami? Nie! Też będą z nimi walczyć!
- Nie ma w Mieście Pająków więcej domów handlujących z Ched Nasad? Chyba jednak 

były…
- Ale pomniejsze! Słabe, opiekunko! My proponujemy ci najpotężniejszego partnera!
- Już to mówiłaś – Drisnil zwęziła karmazynowe oczy do szparek i popatrzyła na nią. – Coś 

za bardzo wam na tym zależy, dziecko.
SiNafay złajała się w myśli za ujawnianie emocji, po czym wyprostowała się i wyciągnęła 

rękę do opiekunki.
- Sojusz, opiekunko Drisnil Melarn? – zapytała bezbarwnym głosem.

Oczy Drisnil powróciły do zwykłych rozmiarów.
- Sojusz – przyznała chłodno, ściskając dłoń w kolorze najczarniejszego atramentu, gładką 

jak aksamit.

Rozdział 12
Elghinn lil Zuavirr ’quellar / Upadek domu Zuavirr

SiNafay wyszła z domu Melarn tuż nad przepaścią i rzuciła się w dół. Jeden ze strażników 
trzeciego domu podniósł róg do ust, chcąc dąć na alarm, ale dotknęła insygniów, obróciła się i 
powoli spłynęła w dół. Żołnierz opuścił róg, zastanawiając się, kim na Otchłań jest ta drowka, 
że nie runęła w przepaść jak każda inna istota. Większość drowów przypomniałaby sobie o 
lewitacji po spadnięciu kilkunastu metrów.

Drowka opadła miękko na ulicę obok patrolu, który prowadził jeden z Nasadran. 
Ignorując ich podniesione kusze i zdziwione miny, pobiegła w dół ulicy. Minęła 
oszołomionego gwardzistę i wbiegła do holu. Stał tam już Solaufein.
- Gdzie byłaś, pani?

Zignorowała go i poszła dalej. Za rogiem stałą Chalinthra.
- Opiekunko – ukłoniła się i powiedziała, z trudem hamując radość – Melarn się zgodzili.
- To wspaniale – powiedziała chłodno starsza drowka. – Czy obiecała pomóc?
- Tak, matko.

Solaufein Jae’llat stał zaraz za nią.
- Twoja matka wysłała cię z misją dyplomatyczną do trzeciego domu? Użyteczny sojusz, 

ale niekonieczny. Spójrz, pani.
Czarodziej machnął ręką i zza rogu wyłoniła się grupa bogato odzianych drowich 
szlachciców.



- Pozdrowienia od domu Jae’llat z Ust Natha dla domu Vrinn z Ched Nasad. Jestem 
Opiekunka Inthra Jae’llat. – przemówiła kobieta w środku.

- Witamy trzeci dom Ust Natha w Ched Nasad – odpowiedziała dumnie Chalinthra. – 
Dlaczego przybyliście?

- Nasz starszy syn – Inthra spojrzała na Solaufeina – powiadomił nas za pomocą magii, że 
potrzebujecie pomocy.

- Nic nie powiedział nam o tym – odezwała się SiNafay.
- Ale dowiedziałem się o tym od ciebie, moja pani.

Zielone oczy SiNafay zwęziły się.
- Nie wystawiaj na szwank mojej cierpliwości.

Solaufein ukłonił się, zapewnił o swoim oddaniu i z przyklejonym do twarzy służalczym 
uśmiechem nie odezwał się już do końca narady.
- I jaką pomoc możecie nam dać, Inthro Jae’llat? Twój syn mówił o czterystu żołnierzach.
- Przyprowadziłam trzystu pięćdziesięciu – odrzekła Inthra.

Chalinthra uśmiechnęła się szeroko.
- Bazherd, Alak, zagrajcie na wymarsz. Wszyscy żołnierze Vrinn mają być gotowi w 

przeciągu pół godziny!
Stojący przy najbliższych drzwiach gwardzista w srebrzystym hełmie z kitą i czterema 

naszytymi pająkami na ramieniu podniósł do ust róg, a drugą ręką zasalutował SiNafay. Alak 
Mylyl.

***
Trzystu pięćdziesięciu żołnierzy Jae’llat i drugie tyle żołnierzy Vrinn wymaszerowało o 

zmierzchu z domu Vrinn. Chalinthra kazała obrać dłuższą drogę i wysłała córkę do jej ojca, 
arcymaga Ildibane’a. SiNafay Vrinn ominęła straże i wleciała do pokoju ojca. Przetoczyła się 
po podłodze. Arcymag siedział przy biurku w swoim pokoju w domu Nasadra.
- Kto to? – spytał, nie odwracając głowy.
- SiNafay Vrinn, twoja córka – odpowiedziała.

Ildibane wstał, wygładzając wspaniałą szatę.
- Witaj, pani – rzekł, po czym ukłonił się. – Czemu…
- Ildibane, mój dom wyrusza na wojnę. Potrzebujemy waszej pomocy. Daj nam stu 

biegłych w magii żołnierzy.
- Pięćdziesięciu i sam ich poprowadzę.
- Nie boisz się śmierci? – prychnęła.

Arcymag wyszedł przez smukłe, strzeliste okno i opuścił się w dół, lądując pomiędzy 
żołnierzami Nasadra. Podniósł do ust róg. Kilkudziesięciu z nich natychmiast się do niego 
zbliżyło.
- Potrzebuję pięćdziesięciu najlepszych spośród was, którzy chcą trochę się zabawić w 

bitwie – ogłosił.
Natychmiast pojawiło się obok niego kilkunastu ochotników.
Pięćdziesięciu żołnierzy Nasadra prowadzonych przez arcymaga Ildibane’a i jego córkę 

leciało przez miasto, wypatrując czegoś…
- Tam! – krzyknęła SiNafay, wskazując w dół, i cała formacja runęła w dół, pomiędzy 

pajęczymi nićmi ulic.
Pod bramami domu Zuavirr trwała zacięta walka.

- A’thalack! – krzyknął Ildibane.30

Kiedy jego żołnierze nucili inkantacje, wyciągnął z fałd szaty skręconą jak zastygły 
płomień różdżkę i wypowiedział jedno słowo. Pośród zaskoczonych Zuavirr wybuchła nagle 

30 Atakować!



kula ognia. Kilku runęło na ziemię w drgawkach, inni stali ogłuszeni płomieniami, aż w 
upiornym blasku świsnął długi miecz Solaufeina Jae’llat.

Osmalony oficer z pięcioma naszywkami na ramieniu z trudem organizował obronę.
I właśnie wtedy z powietrza runął oddział Ildibane’a. Czarna błyskawica mocy SiNafay 

błysnęła i trafiła w dół, w oficera, spopielając go na miejscu. Po chwili oddział Nasadra spadł 
w pierścień czerni spowijający dom Zuavirr. SiNafay pierwsza dotknęła stopami ziemi i 
pobiegła, gnana żądzą krwi.

Błyskawice i kule ognia spopieliły, połamały i strzaskały adamantytową bramę. SiNafay 
dołączyła do oddziału, którym dowodził Solaufein Jae’llat.
- Sola? – zwróciła się do osmalonego drowa o srebrzystych włosach. – Dos ph’dro?

Mężczyzna zaśmiał się, odsłaniając zęby, których biel wręcz kłuła w oczy na tle 
osmalonej twarzy.

- Prowadziłem szturm, ale wyprzedził mnie oddział…
- Czyj? – zapytała.
- Młodego Solaufeina… Chodźmy, może jeszcze żyje.

Pięćdziesięciu żołnierzy Vrinn przekroczyło bramę. Wokół leżały ciała drowów. Mroczna 
elfka rozglądała się, szukając w tym zamęcie jedynego syna. Solaufein pochylił się nad 
drgającym drowem, który na ramieniu miał wyszyte cztery pająki – znak kapitana.
- Kapitanie domu Jae’llat?

Ranny wybałuszył oczy, charknął, spróbował usiąść.
- Poszliśmy… na pierwszy ogień… - wybełkotał. – Większość… nie żyje… Jae’llat… 

pierwsi…
SiNafay podniosła podwójny miecz, Qu’iltha, i jednym precyzyjnym ciosem przyszpiliła 
drowa do ziemi.

- Żołnierze twojego domu poszli pierwsi – powiedziała, by odciągnąć błyszczące oczy 
Jae’llata od martwego żołnierza. – A to znaczy, że Solaufein Vrinn mógł przeżyć…
Za rogiem powitał ich szczęk broni. Osamotniony drow walczył pod ścianą, mistrzowsko 

wymachując dwoma długimi mieczami.
- Ultrinnan d’jal Vrinn quellar! – krzyknął, zatapiając jedno z ostrzy w brzuchu 

przeciwnika.31

Inny jednak to wykorzystał. Cios powalił chłopaka na ziemię. Solaufein Jae’llat krzyknął, 
podrywając wszystkich do ataku. SiNafay skoczyła pomiędzy Zuavirra a syna. Kilka ciosów 
szczęknęło o jej kolczugę. Uchyliła się przed potężnym ciosem, który byłby ją przepołowił i 
skontrowała.

Jedno z ostrzy Qu’ltha pogrążyło się w piersi drowa. Pozostali poszli w rozsypkę. Jae’llat 
opuścił broń, podszedł do syna. Młody Solaufein Vrinn skulił się pod ścianą, krew wypływała 
z jego rozciętego boku. SiNafay pochyliła się nad młodzieńcem i cicho zanuciła modlitwę.
- Lloth, iz’udosst Ilhar, balbau ukt belbau del… del elendar dro. – wyszeptała.32

Z jej rąk popłynęła chłodna, jednocześnie mroczna i jasna, moc. Rana młodego drowa 
zasklepiła się. Drowka zachwiała się, nagle oszołomiona. Czyjeś ręce pociągnęły ją na nogi. 
Solaufein. Spojrzał na syna, potem na nią. Wyraźnie chciał coś powiedzieć, ale zrezygnował i 
szorstko podniósł syna.

Vrinn nie napotkali już żadnego większego oporu. Wyglądało na to, że żołnierze Jae’llat 
wycięli sobie drogę. Dołączył do nich biegnący z dużą szybkością Ildibane. Gwałtownie 
gestykulował.

Oddział Vrinn, prowadzony przez arcymaga, wzniósł się w powietrze. Biegli pustym 
korytarzem na drugim poziomie fortecy Zuavirr. Nie wydawali jednak żadnego dźwięku. 

31 Zwycięstwo dla domu Vrinn!
32 Lloth, moja matko, daj mu dar... dalszego życia.



Mroczna elfka wyłamała kratę podobną do pajęczyny. Stali wysoko ponad świątynią Lloth. 
Osaczona szlachta Zuavirr broniła się na środku, a oficerowie ich straży bronili głównych 
wejśc.

Kusze – zasygnalizowała – do strzału. Gotowi? – załadowała swoją – Niech ich Otchłań  
pochłonie! – wystrzeliła. Inni żołnierze wystrzelili chwilę po niej.

Killku oficerów Zuavirr z dalszych szeregów runęło nagle na ziemię w niewyjaśniony 
sposób. Sisspriina rozejrzała się gwałtownie wokół, ale nie przyszło jej do głowy popatrzeć w 
górę. SiNafay złapała ojca za ramię i coś mu przekazała językiem gestów. Arcymag 
śmiertelnie poważnie skinął głową i wyjął różdżkę ognia z fałd szaty.

Żołnierze przyklęknęli i wystrzelili, już bez szczęścia. Większość bełtów odbiła się od 
zbroi. Jeden pocisk szczęknął o wyłamaną kratę wystarczająco głośno, by opiekunka Zuavirr 
spojrzała do góry. Sisspriina krzyknęła, szlachta osłoniła się tarczami, spodzewając się 
następnej salwy. Zupełnie niepotrzebnie. Ildibane krzyknął słowo i kula ognia spadła 
pomiędzy nich.

Korzystając z chwilowej ślepoty szlachty wroga, żołnierze Vrinn kolejno spłynęli w dół. 
Walczący w przejściu podnieśli krzyk, widząc wrogów za plecami, a żołnierze Jae’llat natarli 
z nową nadzieją. Szczeknęły kusze. Kilku oficerów upadło, inni stanęli zdezorientowani, 
nagle mając wrogów z obu stron. Drow szarżujący na Ildibane’a upadł, gdy SiNafay wbiła mu 
miecz w brzuch.

Arcymag stanął pomiędzy domem Vrinn a żołnierzami Jae’llat, przypatrując się skazanej 
już szlachcie Zuavirr. W ich oczach gościł identyczny strach.

Oddział Nasadra spłynął z góry.
- Poddajcie się i umrzecie bezboleśnie! – zawołał ich porucznik.

Sisspriina odpowiedziała przekleństwem i czarem, który spopielił go w miejscu. Nasadran 
zawahali się, ale głos Ildibane’a popchnął ich do działania. Qu’ilth w ciągu kilku chwil 
znalazł się w sercu Sisspriiny Zuavirr. Opiekunka jęknęła i wypuściła z rąk buzdygan. Cios 
czyjegoś miecza rozwalił jej głowę i parweniuszka osunęła się na ziemię.

Drowka wyszarpnęła zmiecz i zawinęła nim pod ostrym kątem. Najstarszy syn Sisspriiny 
jęknął. Jego krzyk uciszył arcymag, zaciskając wzmocnione magią dłonie na jego szyi. 
Solaufein Jae’llat zwiódł jedną z kapłanek i powalił ją na ziemię…

W kilka chwil było po walce. Zuavirr leżeli w kałuży krwi. Zwycięzcy rabowali i 
obdzierali trupy. Bazherd i Alak kłócili się o zbroję matki opiekunki.
- Ty głupcze, ta zbroja mnie się należy, ja dłużej służę Vrinn!
- A czy ma to jakieś znaczenie? Wiesz, że nie i kolczuga jest moja!
- Nie brałeś w ogóle udziału w żadnej walce, słabeuszu!
- Lil waela lueth waela ragar brorna… - odpowiedział szyderczo Alak.33

SiNafay weszła pomiędzy nich w chwili, gdy Bazherd już sięgal do broni. Dowiedziawszy 
się, o co poszło, przyznała kolczugę Alakowi, a Bazherdowi niewątpliwie cenny hełm 
Sisspriiny.

Rozdział 13
Nisstyre dal Tagnik’zur’s Belaern / Nisstyre ze Smoczego Skarbu

SiNafay Vrinn otworzyła oczy. Zamrugała, spojrzawszy na światło lampionu faerie. 
Solaufein Jae’llat tulił się do niej, jego srebrzyste włosy połyskiwały w łagodnym blasku. 
Drzwi się otworzyły i stanęła w nich Chalinthra.
- Wezwano nas na Radę, starsza córko. Masz się na nią stawić. – opiekunka wydawała się 

nie zauważać niedwuznacznej sytuacji, jaką zastała. Odwróciła się i wyszła.

33 Głupi i nieostrożny napotyka pułapki... - początek powiedzenia drowów



Drowka wyplątała się z objęć kochanka i usiadła, wkładając suknię. Jednocześnie 
próbowała zebrać rozbiegane myśli.
- Którego dzisiaj mamy?
- Czternastego Roztopów.
- Ile dni temu…?
- Draa…34

- Czyli Rada już wie. – powiedziała w przestrzeń.
Ubrała się, obok Solaufein naciągał bryczesy. Kobieta podniosła ozdobną szatę, pokrytą 

znakami, między innymi glifem Uczniów Pheltonga.
- Tak. Jesteśmy Dziesiątym Domem, czyż nie, moja pani? – uśmiechnął się drow, 

nakładając swoją szatę.
Mroczna elfka nie odezwała się ani słowem, nałożyła kaptur i wyszła. „Zupełnie jakby coś  

ją gryzło” pomyślał Jae’llat, a potem sobie przypomniał. To przecież 14 Mirtul, dwa lata 
temu, zamordowano Goriona, jej przybranego ojca, a obecnie Opiekuna Dziesiątego Domu. 
Wstał i postanowił go odnaleźć.

***
SiNafay, Chalinthra i Triel – wszystkie kapłanki Dziesiątego Domu – stały przed Radą. 

Ostatnie miejsce przypadło jakiemuś nieznanemu domowi.
- Witam kapłanki z Dziesiątego Domu – zagaiła Aunrae Nasadra. – Dom Vrinn w ciągu 

kilku dekad przesunął się o aż trzy miejsca. To wielki sukces. Pragnę pogratulować 
Chalinthrze Vrinn.
Pozostałe opiekunki wyraziły pomrukami swoją zgodę. Opiekunka dziesiątego domu 
usmiechnęła się.

- Dziękuję, czcigodna… Nie jest to wyłącznie moją zasługą. Taki awans zawdzięczamy 
Lloth i jej córce.
SiNafay Vrinn, starsza córka Dziesiątego Domu i dalharil lil Lloth, poruszyła ręką. Tym, 

którzy na nią patrzyli, wydało się, że jej dłoń zmieniła się w żywego srebrnego smoka.
- Każdy dom zawdzięcza jakikolwiek awans Lloth. Przecież bez Lloth nic nie zrobimy, 

prawda? Moja matka ma rację.
***

SiNafay Vrinn przechadzała się po pajęczynowej ulicy. Choć Konserwatorium 
Wtajemniczeń było położone w środkowych partiach miasta, tutaj także było tłoczno. 
Niewolnicy – orki, niedźwieżuki i gobliny – biegali w te i wewte na rozkazy swoich drowich 
panów.

Liczni odwiedzający miasto rozglądali się dookoła, najpewniej szukając gospody. Szary 
krasnolud kłócił się z illithidem, a koło nich kręcił się niziołek. Wargi drowki wygięły się w 
uśmiechu, kiedy dostrzegła nadchodzący patrol. Kieszonkowiec nie nacieszy się długo łupem. 

Młoda kapłanka prowadząca żołnierzy wskazała na niego ręką. Szczęknęły ręczne kusze. 
Złodziej uchylił się przed bełtami, spojrzał przez ramię i rzucił się do ucieczki. Czarodziej, 
noszący znaki Konserwatorium, machnął ręką i uciekinier poślizgnął się nagle.

Szczupły drow o czerwonych włosach podniósł się z ziemi, postawił stołek na którym do 
niedawna siedział, i złapał niziołka za włosy. Cisnął ogłuszonym złodziejem pod nogi 
dowódcy patrolu. Mroczna elfka przyglądała się z zainteresowaniem krótkiej wymianie zdań, 
która nastąpiła. Mężczyzna otrzepał szatę, usiadł z powrotem na stołku, a w chwilę potem… 
zniknął.

SiNafay poprawiła pas z mieczem, by jej nie przeszkadzał, i ruszyła szybkim krokiem – 
niemal biegiem – w stronę, gdzie wśród tłumu mignęły jej rude włosy. Już wiedziała, co ją tak 

34 Dwa



zainteresowało w tym samcu. Jeśli wzrok jej nie mylił, był to Nisstyre – najemnik, którego 
wynajęła kilka lat temu, by pomógł jej w odbudowie Domu Vrinn.

Ruda głowa zatrzymała się nagle i zniknęła. Kobieta machnęła swoimi insygniami przed 
nosem kilku przedstawicieli różnych ras, którzy zawzięcie dyskutowali na środku drogi. 
Ujrzawszy symbole rządzącego domu ukłonili się i rozeszli na bok. Przepchnęła się w 
pośpiechu pomiędzy nimi.

Kiedy się zatrzymała, by złapać oddech, Nisstyre już był poza jej zasięgiem. Zmarszczyła 
brwi, żałując, że nie ma przy sobie Solaufeina – może mógłby wyśledzić uciekiniera – kiedy 
jej wzrok padł na zniszczoną tablicę przy dawno opuszczonym domostwie.

Smoczy Skarb – Tagnik’zur’s Belaern.
„Smoczy Skarb! Dawno nieistniejąca kompania kupiecka… Nisstyre! Jak mogłam nie  

dostrzec! Lis ze Smoczego Skarbu!” – krzyknęła w myślach. Pomrukując przekleństwa, 
pchnęła solidne metalowe drzwi. Nie drgnęły. Wspominając dawno minione życie na ulicach 
Ched Nasad, zaczęła macać framugę szczupłymi palcami. Wyjęła zza paska cienką igłę i 
popchnęła ją ręką.

Zamek szczęknął. Smoczy Skarb stał otworem. Zatrzymała się na chwilę, wyciągnęła igłę 
i przymknęła wejście z powrotem. Korytarz nosił ślady wielu walk – oderwana płyta tu, 
strzaskana rzeźba tam, plama po magicznym ogniu lub kwasie, przewrócone lampiony. Szła 
cicho jak kot w kierunku kolejnych drzwi.

Nie były zamknięte. Mogła usłyszeć głosy – Nisstyre i jeszcze jeden drow rozmawiali ze 
sobą. Drugi mężczyzna miał krótko przycięte wlosy i tatuaż na policzku, przedstawiający 
smoka. Miał na sobie luźne szaty, przypominające te, które nosił Lis. Zrobiła jeszcze jeden 
krok, by przyjrzeć się jego twarzy, i cicho zaklęła.
- Ktoś tu jest! – krzyknął rozmówca Nisstyre.

W dwóch skokach znalazł się przy drzwiach i otworzył je szeroko. Ponure światło zalało 
korytarz. Drowka usiłowała wtopić się w cień, lecz bystre oczy mężczyzny już ją dostrzegły. 
Złapał ją za włosy mocną ręką i wyjął z cholewy paskudny nóż gladiatora.
- Czego tu szukasz, elgg’caress?35 Gadaj!
- Uważaj, jak zwracasz się do szlachetnie urodzonej kobiety! – syknęła jadowicie mroczna 

elfka.
Były gladiator podniósł rękę, by ją uderzyć, ale za nadgarstek złapał go Nisstyre.

- Zgłupiałeś, Gorlist?! Chcesz, żeby ściągnęła tu cały patrol?
- Być może powinnam to zrobić, Nisstyre – warknęła SiNafay.

Wyciągnęła prawą dłoń. Strzeliła z niej ciemna błyskawica. Gorlist cofnął rękę, posykując 
cicho i wpatrując się w nią z nienawiścią. Jego zwierzchnik uśmiechnął się lekko.
- Pani SiNafay, dalharil lil Lloth – i wykonał nieskazitelny ukłon.
- Czarodzieju – kim jest ten bezczelny iblith, który chciał mnie uderzyć? – kobieta 

wskazała ręką na wojownika.36

Srebrny smok poruszył się, gdy zacisnęła palce w pięść, usłyszawszy odpowiedź. 
Uderzyła Gorlista w szczękę, raz – ale mocno. Żołnierz cofnął się. Sięgnął do miecza i poczuł 
pod palcami chłodną klingę miecza Nisstyre.
- Nie ośmielisz się uderzyć mojej klientki, córki Lloth! Zapraszam do środka, pani.

Drowka uśmiechnęła się lekko, patrząc, jak Gorlist odwraca się na pięcie, wściekły i 
urażony, a potem wychodzi. Usiadła naprzeciw Lisa, za rozwalającym się stołem, 
przepalonym błyskawicą. Patrzyła na mężczyznę, a potem na swoją prawą dłoń. Mieszkańcy 
jej miasta byli znani z mistrzostwa w tatuażach i zdobieniu ciała, a czarodziej ze Smoczego 
Skarbu był jednym z najlepszych.
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- W której szkole się uczyłeś, mistrzu Nisstyre?
- Uczniowie Pheltonga – odparł.

Rudowłosy mężczyzna założył nogę na nogę, i uśmiechnął się na widok jej miny. 
Poprawił szatę i dostrzegła obok miecza także różdżki zgromadzone przez lata handlu i walki.
- Tak, uczyłem się w tej samej szkole, w której teraz nauczają twój ojciec i kochanek. 

Macie sporo szczęścia, Szithar Qu’ellar. 37Wybraliście najlepszą z uczelni w Mieście 
Połyskliwych Pajęczyn.
Czarne oczy kupca zabłysły, ale szybko pociemniały. Swój czas spędzał pomiędzy Ched 

Nasad i Menzoberranzan jako przywódca najemników.
- Dziesiąty Dom rośnie w siłę. Pewnego dnia już nie będzie potrzebował najemników ani 

kompanii kupieckich. Nie sądziłem, że zobaczę kogoś, kto może zagrozić samej Matce 
Opiekunce Aunrae Nasadra.

- Za dużo sobie wyobrażasz, mężczyzno. Dom Vrinn jest na dole Rady. Wciąż 
potrzebujemy ciebie i twoich ludzi. Dziesiąty Dom jest bogaty – stwierdziła mroczna 
elfka.
Nisstyre uśmiechnął się lekko, pogładził palcami rękojeść miecza. Jego twarz mówiła 

więcej niż słowa. Nawet nie spojrzał na sakiewkę, którą rzuciła kobieta.
- Nie zamierzam zginąć w służbie Chalinthry. Szukaj innych sług, dalharil lil Lloth.

Tym razem SiNafay wyraźnie usłyszała w jego głosie drwinę. Czarodziej wypowiedział 
jedno słowo i zniknął, a ona została sama w ruinach niegdysiejszej kompanii kupieckiej.

***
SiNafay Vrinn siedziała zamyślona na swoim łóżku w Domu Vrinn. Jej spojrzenie wciąż 

kierowało się na obraz, który otrzymała tyle dekad temu w Menzoberranzan. Nie mogła 
przestać myśleć o tym, co powiedział Nisstyre. Starsza Córka Dziesiątego Domu doskonale 
znała ambicje Chalinthry Vrinn, swojej matki. Jako arachne czuła się ona lepsza od wielu 
innych kapłanek.

Kobieta podniosła wzrok. Ktoś pukał do jej drzwi. Przez chwilę sądziła, że to Gorion albo 
jej własna córka, Triel. Solaufein, Mag Domu, spędzał cały czas na studiowaniu swych ksiąg. 
Nigdy nie odważył się szukać rozmowy ze swoją matką.

Do pokoju wszedł Solaufein Jae’llat, nie czekając na jej rozkaz. Rzucił Tsuki’no’Kena na 
podłogę i poprawił płaszcz. Dopiero wtedy się ukłonił. Elfka poczuła, że cała irytacja na 
matkę ją opuszcza, zastąpiona przez przelotne poczucie spokoju.

Nie po raz pierwszy zastanowiła się, co zrobił z nią ten mężczyzna. „Zaczarował mnie? 
Czy aż tak go pożądam, że pozwalam mu na wszystko?” – pomyślała.
- Wstań, Sola – ku swojemu zaskoczeniu zauważyła, że jej głos złagodniał.

Drow uśmiechnął się, a w jego brązowych oczach pojawiły się iskierki. Wstał w taki 
sposób, by jego bogate szaty rozchyliły się lekko. Miały tę samą barwę, co jego oczy, a 
zdobiło je multum znaków, glifów i symboli, bogato haftowanych złotą i srebrną nicią. 
Niektóre z nich były magiczne, inne nie – które, nie wiedziała nawet jego partnerka, ani jego 
matka, Opiekunka Inthra.

Drowka nie przejęła się nimi. Złapała za skórzany pas trzymający jego odzież i jednym 
ruchem rozpięła sprzączkę. Palce mężczyzny przemknęły po jej włosach. Lampiony faerie 
zgasły.

Rozdział 14
Lil malar d’lil phaerimm / Walka z faerimmami

SiNafay Vrinn otworzyła oczy. Przez chwilę leniwie zastanawiała się, gdzie jest i co robi. 
Pod delikatną narzutą z pajęczego jedwabiu nie była samotna. Solaufein leżał na plecach i 
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bawił się kosmykiem jej włosów, który wymknął się spod korony dalharil lil Lloth. Pomiędzy 
jego palcami przemykały kolorowe iskierki.
- Moja pani – odezwał się, kiedy oparła głowę o jego ramię z zadowolonym uśmiechem. – 

Twój ojciec zaproponował kolejną wyprawę poza miasto. Chce zdobyć pewne 
zapomniane artefakty leżące w okolicznych jaskiniach. Poprosił już inne szkoły o 
wyprawę w głąb Zasypanych Krain.
Kobieta podniosła się i popatrzyła na kochanka z niepokojem.

- Przecież tam są faerimmy! Czy arcymag o tym nie wie?!
Mężczyzna uśmiechnął się.

- Mistrz Ildibane znakomicie zdaje sobie z tego sprawę. To dlatego Ched Nasad potrzebuje 
– zawsze potrzebowało – wielu zdolnych czarodziei.
Drowka usiadła na łóżku i sięgnęła po swoją kolczugę. Srebrne kółeczka mithrilowej 

koszulki kolczej prawie nie dźwięczały i nie krępowały ruchów. Jej ramiona do łokci również 
okrywała cienka siateczka zbroi. Sola klęknął i podał jej pas z mieczem. Kobieta owinęła go 
wokół bioder, dbając, by piękna suknia była widoczna pod pancerzem.
- SiNafay – Solaufein odezwał się ochryple.

Spojrzała na niego. W pośpiechu zakładał szatę i zapinał pas. Wziął do rąk pochwę z 
mieczem półtoraręcznym. Zgarnął zaklętą torbę z ziemi. Wiedziała, że trzymał w niej 
zdobyczne zwoje i różdżki, by poszerzyć trochę swój repertuar czarów.
- Miasto Połyskliwych Pajęczyn potrzebuje również wojowników. Idę z wami.
- Mistrz Nasadra poprosił matki opiekunki o użyczenie mu zbrojnych z części miejskich 

patroli. Wśród wybranych znaleźli się również żołnierze z Dziesiątego Domu. Arcymag 
wie, że czarujący potrzebują osłony.
Mroczna elfka zarzuciła sobie na ramię plecak – pozostałość po latach poszukiwania 

przygód. Wystawało z niego kilka sztyletów, eliksiry i ręczna kusza. Kobieta miała zręczne 
palce i umysł i potrafiła skorzystać z niemal wszystkiego. Jej największym skarbem była 
głęboko ukryta różdżka boskiej mocy.

***
SiNafay Vrinn szła na czele grupy, którą wysłano z Miasta Połyskliwych Pajęczyn w 

jaskinie położone pod Anauroch. Obok niej szedł Dinin Nasadra, syn Ildibane’a i bliżej 
nieznanej kapłanki. Wśród otaczających ich drowich wojowników znalazło się też kilku 
szlachciców z pomniejszych domów.

Za nimi, osłaniani z każdej strony, szli czarodzieje. Potężną reprezentację szkół Ched 
Nasad prowadził arcymag Ildibane Nasadra, a za nim mistrzowie uczelni. Był wśród nich 
także Solaufein, a również Quevven Jusztiirn. Magowie byli skupieni, gotowi rzucić w każdej 
chwili zabójcze zaklęcia, z jakich słynęli.

Dinin wyprężył się gwałtownie, wbijając zielone oczy w ciemność. Palce zacisnął na 
broni i wyszarpnął ją z pochwy. Jeden z żołnierzy ściągnął z ramienia kuszę i strzelił. Wśród 
przekleństw i ciemności dzieci Ched Nasad starły się z – jeszcze nieznanym – wrogiem.
- Faern’velglarn! – krzyknął ktoś.38

Mroczna elfka dostrzegła unoszące się nad ziemią ciemne kształty. Anonimowy strażnik 
miał rację – to były faerimmy! Ich lejkowate ciała odcinały się wyraźnie od kamiennych ścian 
Podmroku. Kilku wojowników zapomniało o rozkazach i pobiegło naprzód. Błysnęła magia – 
i z nieszczęsnych drowów pozostały tylko szczątki.

SiNafay patrzyła zaskoczona na faerimmy. Większość zaklęć nie robiła im krzywdy. 
Bełty drowów albo nie trafiały w unoszące się w powietrzu cielska, albo trucizna nie działała. 
Walczący obok niej Dinin Nasadra, syn Ildibane'a, rzucił kuszę i sięgnął do broni.

38 Zabójcy czarów!



Mroczna elfka patrzyła zafascynowana, z jaką biegłością wywija buzdyganem. Dopiero 
potem do jej świadomości dotarł ochrypły krzyk, dobywający się z jego gardła.
- Selvetarm! Selvetarm!

Imię drowiego boga wojowników wydawało się poruszyć wszystkich. W okamgnieniu w 
tunelu zaroiło się od mrocznych elfów wymachujących bronią i nacierających na potwory. 
Szlachcice wciąż tworzyli ciasny krąg wokół czarodziei. Żołnierze atakowali. Wśród nich 
walczył również Dinin…

Drowka nagle odkryła, że częściej patrzy w przód, gdzie walczył jej brat, niż wstecz, 
gdzie był jej kochanek Solaufein. Jeden z przeciwników pojawił się nagle przed nią, więc 
machnęła Qu’ilthem. Faerimm runął, a ona nawet nie zerknęła na niego. Wypatrywała w 
tłumie syna Ildibane’a.

Usłyszała huk. To błyskawice rozszalały się pośród przeciwników. Kilka robali opadło na 
ziemię, inne zaczęły się cofać. Wiedziała, że wygrali. Na skalnej podłodze leżały liczne ciała. 
Nie obeszło jej to. Każda walka wymagała ofiar. Miała tylko nadzieję, że nie było szlachty 
wśród zabitych. Wypadki się zdarzają… ale śmierć wpływowego drowa mogłaby ściągnąć 
kłopoty na nią i na jej ojca, Ildibane’a.

„Mój ojciec… Ildibane Nasadra” – pomyślała mroczna elfka. Kolejny raz zadumała się 
nad swoim losem. Z niepotrzebnego nikomu wyrzutka stała się Opiekunką potężnego domu, i 
przynajmniej teoretycznie, dziedziczką Nasadran. Więzy krwi nie były tu istotne – liczyły się 
sojusze i spryt.

Kiedy SiNafay dostrzegła w końcu swego przyrodniego brata wśród osłaniających ją 
żołnierzy, poczuła coś zbliżonego do ulgi. Dotychczas myślała, że interesuje ją jedynie 
Solaufein… teraz zastanawiała się nad zaletami Dinina Nasadra kulg Ildibane. Selvetargtlin 
zasalutował jej swoim buzdyganem i ukłonił się, zamierzając odejść. Powstrzymała go 
gestem. Zielone oczy nie mrugnęły.
- Dołącz do mnie, Dininie Nasadra, synu Ildibane’a.

Solaufein patrzył z zazdrością na młodego drowa, którego przywołała do siebie jego 
opiekunka. Dinin był jej przyrodnim bratem. Był jednak też przystojny i silny. Syn domu 
Jae’llat po raz pierwszy od dawna czuł, że jego pozycja mu się wymyka.
- Moja opiekunko, pozwól mi sobie towarzyszyć…
- Milcz. Nie pozwoliłam ci się odezwać.

Mroczna elfka nawet nie spojrzała na swego wieloletniego opiekuna. Położyła rękę na 
ramieniu Dinina i uśmiechnęła się. Ramię w ramię szli w kierunku wskazywanym przez 
prostych wojowników, aż znaleźli się u boku Ildibane’a Nasadra. Arcymag Ched Nasad 
ukłonił się swej córce i odsunął się na bok.

Drowka ujrzała kosztowności, jakie musiały tu leżeć przez lata. Faerimmy musiały być 
świadome bogactw, których pilnowały. Wiele z nich było wciąż magiczne. Klejnoty, złoto, 
pancerz z brązu, zdobione przedmioty codziennego użytku… Schyliła się i podniosła z ziemi 
zdobiony miecz krótki i włócznię. Musiały należeć do netherilskiego wojownika, który padł 
tu dawno temu w obronie swych dóbr.
- Netheril – szepnął Dinin, stojący obok niej.

SiNafay patrzyła na jego twarz. Na wszystkich twarzach jaśniała taka sama żądza 
bogactwa i magii. Starożytne państwo arcymagów pozostawiło po sobie wiele śladów. Do 
niej należało rozdać łupy między uczestników wyprawy… i zachować część dla rady 
rządzącej. Bez wątpienia najwięcej zgarnie Dom Nasadra, jako pierwszy i posiadający też 
dwóch przedstawicieli w wyprawie.

Odłożyła broń na bok i podniosła zdobiony futerał na zwoje. Skrzył się od złota i srebra, a 
na skórze wytłoczono starożytne runy. Z lekkim ukłonem podała go arcymagowi. Nie wahała 
się, było to oczywiste. Następny po swoją nagrodę wystąpił Quevven Jusztiirn. Jego czoło 
ozdobiła srebrna opaska, którą niegdyś musiał nosić wysoko postawiony człowiek.



Solaufein Jae’llat ukląkł przed nią, ale został zgromiony wzrokiem. Na jego szyi zawisnął 
złoty ozdobny łańcuch, pozbawiony jakiejkolwiek magii. Dinin Nasadra podniósł swe smukłe 
ramiona na jej znak i jego dłonie ozdobiły wspaniałe wijące się bransolety z elektrum. Palce 
drowki przez krótką chwilę wodziły po nich.

***
SiNafay Vrinn przez cały czas trwania uroczystości nawet nie zerknęła na swego partnera. 

Solaufein zignorował to. Znał swoją opiekunkę i wiedział, że niedługo wszystko wróci do 
normy. Gdyby tylko Dinin Nasadra nie stał obok niej i nie usługiwał jej wciąż!

Mroczna elfka patrzyła zaś coraz przychylniej na kapłana Selvetarma. Męczyła ją walka o 
złamanie uporu Solaufeina, męczyły ją związane z nim wspomnienia. Jej opiekun czasem 
chciał być tak niezależny, jak był w swoim ojczystym Ust Natha, jako syn Domu Jae’llat. A 
ona nie chciała mu na to pozwolić.

Przez wiele lat nie brała nawet pod uwagę znalezienia sobie innego kochanka. Sola był jej 
wierny, lojalny. Dał jej dwójkę silnych dzieci. Był interesujący, o wiele ciekawszy niż 
większość mężczyzn mrocznych elfów. Był wyzwaniem – a ona uwielbiała wyzwania! Był jej 
nagrodą – wszak wygnała Eilistraee z jego serca i myśli.

Tylko że teraz dobrze jej znany Solaufein Jae’llat znalazł się w cieniu jej przyrodniego 
brata, Dinina Nasadra. Wyobraziła sobie wzmocnienie sojuszu z Pierwszym Domem. Więzy 
krwi służyły potędze córki Lloth. Może pewnego dnia Dziesiąty Dom stanie się taką samą 
milczącą siłą, jak w Menzoberranzan Dom Symryvvin.

Drowka została wyrwana z zamyślenia przez przenikliwe spojrzenie Aunrae Nasadra, 
dojrzałej opiekunki przewodzącej całemu Miastu Połyskliwych Pajęczyn. Była bliźniaczą 
siostrą arcymaga, odróżniały ją od niego tylko szkarłatne oczy.
- Opiekunko SiNafay. Ched Nasad jest wdzięczne za wasz udział w wyprawie do 

Zasypanych Krain pod Anauroch. Pierwszy Dom uznaje męstwo wszystkich, którzy 
walczyli dla pomnożenia fortuny miasta.
SiNafay skłoniła głowę i położyła przed Matką Opiekunką Nasadra kompletny rynsztunek 

netherilskiego wojownika sprzed tysiącleci: miecz, włócznię, brązowy pancerz i szkarłatny 
płaszcz. Najwyraźniej kolor ten miał jakąś wielką wagę dla ówczesnych ludzi. Mimo upływu 
czasu materiał był dość piękny i zaklęty, by ucieszyć każdą opiekunkę szlachetnego domu.

Następnie każda z rządzących matek otrzymała bogate dary, pozostałe również po czasach 
Netheril. Kosztowności te dorównywały, jeśli nie przewyższały tego, co otrzymał Ildibane 
Nasadra.

Rozdział 15
Dinin dalninuk del SiNafay / Dinin, brat SiNafay

SiNafay Vrinn podciągnęła nogi i wstała z łoża, nie przejmując się ubraniem. Jej umysł 
włóczył się gdzieś daleko. Solaufein nie był w stanie jej zadowolić. Mężczyzna teraz 
odpoczywał. Ona nie mogła wejść w trans. Cały czas myślała o swym bracie – Dininie 
Nasadra.

Drowka powoli naciągnęła na stopy czarne skórzane buty. Pomacała cholewy – z reguły 
trzymała w nich sztylety. Nic się nie zmieniło. Owinęła się płaszczem piwafwi, nie ze wstydu, 
po prostu dawał jej ochronę, zapięła na biodrach pas z mieczem. Szła korytarzami swego 
domu cicho jak śmierć, jak jedno ze stworzeń Lloth.

Ulice Miasta Połyskliwych Pajęczyn świeciły tak samo, jak zawsze. Podmrok nie zna 
cyklu dnia i nocy. Wielu mieszkańców wciąż było jak najbardziej obudzonych. Niejeden z 
żyjących tu dłużej rozpoznał kobietę przemykającą w cieniach skrajem drogi. Nierzadko 
podążały za nią szepty.

Wszyscy wiedzieli o zachwianiu obecnej sytuacji. Opiekun Dziesiątego Domu mógł 
obawiać się o swoją pozycję. Córka Lloth bowiem nagle zwróciła swą uwagę na Dinina 



Nasadra, syna Ildibane’a. Syn Pierwszego Domu mógł zostać kolejnym Opiekunem. Byłby to 
dla niego wielki awans i znaczący sojusz. Nic więc dziwnego, że wiele oczu obserwowało 
młodą Opiekunkę Domu Vrinn.

Mroczna elfka kierowała się w stronę Domu Nasadra. Pierwszy Dom, najstarszy i 
najpotężniejszy w mieście, miał swoją siedzibę na najwyższych niciach Miasta Połyskliwych 
Pajęczyn. Na moment jej myśli wróciły do czasów, gdy Aunrae próbowała wychować małą 
znajdę… „Jakże niewiele dzieliło mnie od zostania Nasadran” – pomyślała z ironią.

Na szkole Uczniów Pheltonga, tak samo jak na wszystkich innych budynkach, bez 
przerwy widać było ruchomych strażników. Miasto nigdy nie zasypiało, nigdy nie traciło 
czujności. Jakiś przechodzący żołnierz w barwach domu Auvryndar uderzył ją barkiem. 
Rozpoznawszy w niej opiekunkę rządzącego domu pospiesznie zgiął się w ukłonach.

Drowka nawet nie spojrzała na żołnierza z pospólstwa. Nie był wart jej czasu – nie teraz, 
gdy chciała znaleźć… kogo? Ildibane’a Nasadra, swgo ojca i arcymaga Ched Nasad? Czy 
Dinina, jego syna, noszącego również nazwisko Pierwszego Domu? Zawahała się na moment.

Było już za późno na wahanie. SiNafay stała pod bramą Pierwszego Domu, obserwując 
jego ogromny kompleks – trzy albo i cztery razy większy od jej własnego domostwa. Ogień 
faerie migotał na jego wieżach. Kilku żołnierzy zebrało się w grupę i przyglądało jej się 
podejrzliwie. W końcu ich przywódca znalazł w sobie dość odwagi i podszedł do niej.
- Vel’uss zhah dos?39

- Opiekunka SiNafay Vrinn. Chcę rozmawiać z Dininem, synem Pierwszego Domu.
Oficer zasalutował. Rzucił swoim ludziom krótki rozkaz i zniknął za ogromnymi, 

zdobionymi wrotami. Wyszedł kilka minut później, sam. Machnął ręką i podwładni 
rozproszyli się, dając mu możliwość spokojnej rozmowy.
- Ilharess. Książę Dinin Nasadra jest w swoich komnatach. Rozkazał mi was eskortować 

podczas waszej wizyty, pani.
SiNafay skinęła krótko głową. Mężczyzna zarzucił połę płaszcza na ramię, ukazując znaki 

Pierwszego Domu na zbroi, i poprowadził ją w głąb kompleksu. Długie, wijące się korytarze 
doprowadziły kobietę i oficera do drewnianych drzwi. Żołnierz otworzył je przed nią i 
zniknął.

Komnaty Dinina Nasadra nie mogły się równać z pokojami jego ojca Ildibane’a. Ściany 
były zasłonięte prostymi płachtami materiału, noszącymi znaki Lloth i Selvetarma. Pod jedną 
ścianą stało łóżko, o które oparty był buzdygan. Po drugiej stronie stał mały ołtarzyk, dość 
sprytnie zakamuflowany, a na biurku leżał święty symbol Rycerza Lloth.
- Opiekunko – chrapliwy głos Dinina przywiódł ją do rzeczywistości.

Mroczna elfka odwróciła się, jej białe włosy zafalowały. Jej przyrodni brat stał, opierając 
się leniwie o łóżko. Na nagim ciele nosił kolczugę i nie zdradzał sobą żadnego dyskomfortu. 
Był bardziej umięśniony niż Solaufein, a jego dłonie nie zdradzały zdolności czarowania, 
tylko siłę. Zielone oczy ujawniały ogromną siłę woli.

Syn Domu Nasadra ukląkł na zimnej posadzce. Jego białe włosy były spięte w warkocz. 
Kilka kosmyków zaczepiło się o zbroję. Kółeczka kolczugi zadźwięczały na podłodze. Nie 
patrzył jej w oczy. Jego wargi drgnęły.
- Czego pragniesz, Opiekunko Vrinn?
- Ciebie – odpowiedziała.

Zanim to słowo przebrzmiało, kobieta wydawała się zaskoczona swoją śmiałością. 
Mroczne elfy nie patrzyły przyjaźnie na związki między drowami z rywalizujących domów. 
W wielu przypadkach więc opiekunowie pochodzili z ludu lub spośród żołnierzy. Aby 
utrzymać partnera ze szlachetnego domu, opiekunka musiała być naprawdę potężna.

39 Kim jesteś?
[…]
- Opiekunko [...]



Zielone oczy Dinina pociemniały na te słowa. Podniósł dłoń do karku i wyplątał warkocz 
z kółek kolczugi. Drugą rękę położył na nodze młodej opiekunki. Nie zdołała ukryć dreszczu, 
jaki ją przeszedł. Jej smukłe palce zaczęły walczyć ze zbroją drowa.
- Oboje zostaliśmy spłodzeni przez Ildibane’a – mruknął cicho mężczyzna.
- I dlatego nie zostaniesz moim opiekunem? – drowka roześmiała się cicho.

Dinin Nasadra kulg Ildibane nie miał śmiałości zaprzeczyć swej przyrodniej siostrze. Nie 
mógłby niczego odmówić opiekunce rządzącego domu.

***
Kilka dni później Dinin Nasadra, syn pierwszego domu, został oficjalnie ogłoszony 

Opiekunem Dziesiątego Domu, Domu Vrinn. Najwięcej szeptów i uwag wygłaszali ci, którzy 
byli związani z SiNafay Vrinn. Jej dzieci z Solaufeinem, Triel i młody Sola, po cichu 
poddawały w wątpliwość sens tak mocnego sojuszu z Domem Nasadra.

Mroczna elfka spojrzała na Opiekuna ze swojego tronu. Stał cicho pod ścianą, opierając 
buzdygan o ziemię. Były Opiekun, Solaufein Jae’llat, spoglądał ze wściekłością z drugiej 
strony sali. Został zdegradowany do pozycji Fechtmistrza Domu i miał szczęście, że uniknął 
wyrzucenia z Domu Vrinn. Jego syn zachował swojej miejsce bez zmian. Wszyscy wiedzieli, 
że Sola Vrinn najbardziej ceni sobie swe zaklęcia, a najmniej – politykę. Starszej Córki – i na 
razie jedynej – nie obchodziło zanadto, który mężczyzna posiada jaki tytuł.

Kilkuset żołnierzy zapełniało salę tronową. Koło wejścia i w kątach tłoczyli się również 
zwykli służący i niewolnicy Domu. Wszyscy chcieli zobaczyć nowego partnera Opiekunki – 
nowego Opiekuna i ich pana. Nikt nie wątpił, że całe miasto obserwuje, mniej lub bardziej 
dyskretnie, sytuację w Dziesiątym Domu.

Drowka przywołała gestem Dinina do siebie. Jej nowy Opiekun ukląkł u jej stóp, 
składając hołd. Podał jej broń, rękojeścią do przodu, a ona ją przyjęła. Jej wargi wygięły się w 
uśmiechu, kiedy kazała mu wstać. Już poza tradycją dotknęła dłońmi jego bransolet. Były jej 
darem, jej wkładem w zamienienie Dinina Nasadra w Opiekuna Domu Vrinn.

Mężczyzna stał przez krótką chwilę u boku opiekunki Dziesiątego Domu. Jej zielone oczy 
rozbłysły, kiedy nachyliła się do jego ucha i wyszeptała kilka słów. Obserwatorom nie 
umknęło, że tęczówki jej nowego partnera mają taką samą barwę… identyczną, co u 
arcymaga Nasadra.

Całe miasto wiedziało, że Ildibane Nasadra był częstym partnerem wielu kobiet. Drowki 
ceniły go nie ze względu na biegłość w Sztuce albo zręczność w łóżku, ale za fakt, że na 
przestrzeni wieków niemal wszystkie dzieci przez niego spłodzone zdobywały liczne honory i 
chwałę. A sukcesy potomków wynosiły Dom wyżej.

Mieszkańcy plotkowali po cichu, że opiekunka SiNafay Vrinn rozważała kandydaturę 
Ildibane’a,ale ją odrzuciła. Nikt nie wątpił, że dziecko takiej pary byłoby bardzo potężne. 
Dalharil lil Lloth i brat bliźniak samej Opiekunki Aunrae… Kobiety przezywały go ‘Z’ress  
lil’, Potężnym. Mówiono, że jego syn miałby dać opiekunce jeszcze potężniejszych 
potomków. 

Mroczna elfka uśmiechnęła się przez chwilę. Miała swoich informatorów – jednym z nich 
był Alak Mylyl – i zdawała sobie sprawę, że zwracano na nią coraz więcej uwagi, więcej, niż 
należało się opiekunce domu zajmującego dopiero dzieisąte miejsce w radzie.

***
SiNafay Vrinn podniosła niechętnie głowę. Ceremonia uznania Dinina Nasadra za jej 

opiekuna przeciągnęła się. Pod koniec całe wyrafinowanie gdzieś zniknęło, została tylko 
dzika pijatyka. Jak przez mgłę przypominała sobie dwie kobiety wykłócające się przed nią o 
walory jej nowego Opiekuna. Ildibane, jej ojciec, z błyskiem w oku… „Czy może to moje 
wspomnienia, moje wizje w transie?” – zawahała się.

Syn Ildibane’a stał pod drzwiami jej komnaty. Podniósł dłoń z przelotnym wahaniem… i 
zapukał w ustalony sposób. Kiedy nie odpowiedziała, zaczął się bać. Czy potajemne 



spotkania w domu Nasadra były tylko przemyślnym wstępem do zdrady? Czy jego siostra 
miała jakiegoś innego partnera? A może planowała dla niego Pocałunek Pająka?

Drzwi się uchyliły i Dinin zobaczył, jak zielone oczy jego Opiekunki zapłonęły na jego 
widok. Mroczna elfka już nie była zaskoczona żądzą, jaką wzniecał w niej sam widok kapłana 
Selvetarma. Przyjemność sprawiało jej samo patrzenie, jak jego tęczówki ciemnieją.

Nowy Opiekun uklęknął przed nią. Miał na sobie tylko luźną czarną szatę ze srebrnym 
pasem, którego sprzączka przedstawiała symbol Rycerza Lloth. Pochylił głowę i czekał na 
rozkaz. Polecenie nie nadeszło. Drowka złapała go za warkocz i przyciągnęła do siebie.

Ani potężna Opiekunka, ani jej cichy i posłuszny partner nie dostrzegli, że obserwuje ich 
jeszcze ktoś. Para brązowych oczu patrzyła na nich z ciemności. Solaufeina Jae’llat zżerały 
zazdrość i gniew…

Rozdział 16
Vlos Velve – vel’glarn d’lil Vrinn / Krwawe Ostrze – zabójca Vrinn

SiNafay Vrinn wyciągnęła się wygodniej na swoim tronie. Miała na sobie błyszczącą, 
przejrzystą suknię ozdobioną szmaragdami. Była darem od Dinina Nasadra, jej obecnego 
partnera. Nowy Opiekun leżał u jej stóp i usługiwał jej, podczas gdy jego druga ręka bawiła 
się świętym symbolem zawieszonym na piersi.

Mroczna elfka roześmiała się dźwięcznie, rozglądając się znudzonym wzrokiem po swej 
sali tronowej. Była ona pusta, nie licząc ośmiu kobiet z jej honorowej gwardii. Kapłan 
Selvetarma również podniósł głowę. Zauważyła, że nie patrzył w oczy strażniczek.
- Nadal się ich obawiasz, mój Opiekunie? – zamruczała.
- Nie ufam im. Nie znam ich tak dobrze jak ty, moja pani.
- Ich obowiązkiem jest być tutaj, wyszukiwać zdrajców… i szpiegów…
- Nie jestem szpiegiem, Opiekunko.
- Twoja lojalność jest podwójna. Urodziłeś się w Domu Nasadra, jesteś jego synem – oraz 

Opiekunem Vrinn.
- Jestem synem Ildibane’a… podobnie jak ty, pani.
- Której z nas służysz? Mnie, dalharil lil Lloth, czy Aunrae Nasadra, Pierwszej Opiekunce 

Ched Nasad?
- Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, Opiekunko.
- Odpowiedz! Rozkazuję ci!

Dinin Nasadra milczał – bo też nie miał odpowiedzi.
- Opiekunko…Matka Opiekunka Nasadra nie pozwoliłaby mi całkowicie opuścić szeregów 

Pierwszego Domu. - powiedział po długim wahaniu.
Drowka spojrzała w jego zielone oczy. „Rozumiem Opiekunkę Aunrae. Ja też wolałabym 

nie pozbywać się takiego mężczyzny, jak ty.” – pomyślała i omal nie powiedziała tego 
głośno. Zamiast tego popatrzyła na twarz Dinina. Jej przyrodni brat był przystojnym 
mężczyzną, bardzo podobnym do ich ojca.
- Dotknij mnie, Dininie – powiedziała ochrypłym głosem.

Mężczyzna odstawił tacę na bok i podniósł się na kolana. Nie był tak pełen gracji, jak 
większość mrocznych elfów, ale za to jego zaletą była fizyczna siła. Wiele kobiet ceniło też 
ciche posłuszeństwo, z jakim służył im, a także Pająkowi, Który Czeka.

SiNafay poczuła, jak przechodzi ją dreszcz, kiedy mocne palce jej Opiekuna dotknęły jej 
nogi. Poruszyła się, zachęcając go, by posunął się dalej. Dłoń mężczyzny rozchyliła poły 
sukni. Szmaragdy zamigotały, kiedy ścisnął jeden z klejnotów w palcach, zastanawiając się, 
czy mógłby go zmiażdżyć…

W tym momencie z góry rozległ się huk. Opiekunka jęknęła głośno, obiecując w myśli 
tysiąc kar dla tego, kto przerwał jej przyjemności z Dininem. Zaalarmowane strażniczki 



opuściły swe miejsca przy ścianie, by zająć pozycje koło swej pani, a jedna z nich wrogo 
popatrzyła na mężczyznę.

Po kilkunastu minutach chaosu do komnaty wszedł Fechtmistrz Domu, Solaufein Jae’llat. 
Ukłonił się SiNafay – nie omieszkał przy tym wrogo spojrzeć na jej obecnego partnera – 
zasalutował kobietom i przemówił.
- Opiekunko SiNafay… wygląda na to, że wybuch nastąpił w wschodnim skrzydle. Na 

wieży.
- Czy ktoś zaatakował? – spytał zaalarmowany Dinin.
- Nie. To tylko twój syn, pani, nie umie obchodzić się z magią – powiedział brązowooki 

drow, nasączając każde słowo pogardą.
Mroczna elfka uznała za niewarte przypomnienia, że Mag Domu był także jego synem.

- Sprowadź tu Solaufeina, Fechtmistrzu – rozkazała.
Po kilku chwilach w komnacie zjawił się Starszy Syn Domu. Ukłonił się – trochę 

niezgrabnie ze względu na przyspieszone ruchy. Unosił się wokół niego lekki zapaszek magii. 
Nie odezwał się. Nie patrzył na matkę. Ciemne palce nerwowo gmerały w torbie z 
komponentami.
- Wybuch nastąpił w twojej komnacie, prawda, Starszy Synu? – odezwała się kobieta.

Młody mag nie odpowiedział.
- Prawda, magu? – huknęła drowka.
- Tak. – jej syn odparł głosem ochrypłym od rzucania czarów.
- Triel. Twoja siostra Triel wymierzy ci karę. Idź już.
- Matko, ja…
- Wyjdźcie wszyscy – warknęła gniewnie drowka.

Odwróciła się do Dinina. Nikt nie zauważył więc triumfalnego spojrzenia, jakie 
Fechtmistrz posłał synowi, opuszczając salę tronową.

***
SiNafay Vrinn już odpoczywała. Leżała spokojnie – na ile spokojnie może leżeć drow – w 

swoim łożu. Dinin Nasadra uparł się, że nie zasługuje, by zapaść w trans obok niej. Klęczał 
na podłodze z pochyloną głową, a jego umysł sięgał do przeszłości, przyszłości, Selvetarma… 
kto wie?

Właściciel pary brązowych oczu uśmiechnął się. Triel, jedyna kapłanka domu, już spała. 
Nikt nie mógł mu przeszkodzić. Zaaranżowany przezeń wybuch pozwolił mu dostać się do 
komnat Starszego Syna i zdobyć interesujące zapiski – zarówno magiczne, jak i zwykłe. 
Młody Solaufein nie potrafił ani posłużyć się magią, ani pilnować swych sekretów.

Drowi zaklinacz rozwinął zdobyczny zwój. Odczytywał zaklęcie sylaba po sylabie, 
czując, jak przepływa przez niego znajoma moc Splotu. Pióro leżące na pobliskim stoliku 
uniosło się i zaczęło przesuwać się po pustej karcie pergaminu. Pismo było toporne i 
niewyraźne, a zamiast podpisu postawił znak X.

Mężczyzna uśmiechnął się. Wrócił do swoich komnat. Spojrzał na miecz oparty o łóżko, 
zanim go przypasał. Jego wierny Tsuki’no’Ken, choć pozbawiony symbolu Eilistraee, leżał 
mu w dłoni tak samo dobrze, jak tego dnia, gdy walczył o Blingdenstone u boku swojej 
partnerki. Podniósł rękę. Jego klinga z powrotem opierała się o ramę.

Solaufein uśmiechnął się cierpko i wyszedł z budynku Dziesiątego Domu. Zasalutował 
drwiąco strażnikom, którzy nie mogli go widzieć. Zniknął w labiryncie ulic swego 
przybranego miasta. Na głowę naciągnął kaptur piwafwi i zanurzył się w tłum.

Wśród niższych poziomów, między tłumami podistot, stała zbudowana z luźnych kamieni 
i grzybowego łyka rudera. Na tabliczce wymalowano twarz orka. Zakapturzony drow wcisnął 
drobną monetę w rękę rosłego goblinoida stojącego w przejściu. Wykidajło odsunął się na 
bok i zaraz znów założył ręce na piersi.



Kiedy tylko Solaufein schylił się w drzwiach, w nozdrza uderzył go smród i dym. 
Zakaszlał i na ten dźwięk bywalcy lokalu odwrócili głowy. Klienci byli równie podłego stanu, 
co karczma. Za kontuarem stał jednooki ork i wymachiwał zardzewiałym toporem.

Mroczny elf zignorował wrogie spojrzenia istot kiepskiego autoramentu. Ruszył między 
chwiejącymi się stołami, omijając plamy wymiocin na podłodze. Jakiś niedźwieżuk rzucił w 
niego goblinem roznoszącym grzybowe kufle. Minotaur siedzący obok pochylił łeb, a mdłe 
światło zalśniło na jego rogach.

Mężczyzna zignorował kiepską pogróżkę. Odchylił tylko płaszcz, ukazując miecz wiszący 
u pasa. Podszedł do karczmarza. Ork był wciąż zajęty swoim toporem, więc drow uderzył w 
kontuar pięścią. Poskutkowało.
- Jak mogę służyć? – spytał w silnie akcentowanym podwspólnym.
- Szukam Krwawej Stali.

Karczmarz wskazał głową jeden ze stolików majaczących w cieniu. Solaufein ruszył we 
wskazanym kierunku. Odepchnął na bok stojące na drodze gobliny. Kopnął na bok toczący 
się w jego stronę kufel i usiadł na rozchwianym zydlu. 

Naprzeciw niego siedział owinięty w płaszcz mroczny elf. Spod kaptura widać było tylko 
czerwone oczy, a w palcach nieznajomego sztylet. Ostrze nie odbijało światła tak dobrze, jak 
zazwyczaj stalowa broń. Było bowiem pokryte trucizną.
- Pomyliłeś stoliki – odezwał się zabójca – albo szukasz kłopotów.
- Jestem Solaufein… z Domu Vrinn. A ty jesteś Krwawa Stal.

Rozmówca szlachcica kiwnął głową. Brzydki grymas skrzywił mu twarz. Pomacał 
palcami drugi miecz. Podniósł i opuścił kufel. Zajrzał do niego podejrzliwie i splunął.
- Szlachcic. Czego ode mnie chcesz? Masz dla mnie robotę?
- Oczywiście. Z jakiego innego powodu brudziłbym się tutaj, wśród tego śmiecia? Chcę, 

żebyś wziął się za kogoś.
- Kogo mam zabić? – Krwawa Stal nie tracił czasu.
- Słyszałeś o nowym opiekunie mojego Domu. Ten śmieć wyobraża sobie, że może 

pomiatać innymi, innymi szlachcicami, a może nawet samą dalharil lil Lloth!
Zabójca kiwnął głową. Syknął cicho przez zęby.

- Córka Lloth ma pecha do partnerów. Jej pierwszy był kiedyś wyznawcą Eilistraee. Drugi 
jest bezczelnym durniem, tak? Durniem, który zalazł ci za skórę? Nie pytam, czemu. 
Nigdy nie pytam o powody.

***
SiNafay Vrinn podniosła się z łoża jednym zgrabnym ruchem. Rozejrzała się wokół. 

Dinina Nasadra nie było już w komnacie. Na stoliku leżała kartka zapisana chwiejnym 
pismem. Posłuszna jakiemuś impulsowi założyła kolczugę i pas z mieczem. Dopiero potem 
przeczytała notatkę.

Matko opiekunko,
Dinin Nasadra jest szpiegiem i zdrajcą. Wynajął mordercę, by zaatakował szlachciców 

Dziesiątego Domu. Opiekun służy Pierwszemu Domowi, nie Domowi Vrinn. Matka 
Opiekunka Aunrae Nasadra podstawiła ci go, aby zdobyć sługę wśród otoczenia dalharil lil  
Lloth.

Drowka prychnęła wzgardliwie i przytknęła kartkę do zapalonej świecy, mrużąc oczy 
przed światłem. Roztarła popiół w palcach. Odwróciła się, słysząc szmer kroków. To jej 
Opiekun stał w progu, nerwowo mnąc w dłoniach symbol Selvetarma.
- Dininie – powiedziała surowym tonem. – Służysz mnie czy swojej matce opiekunce?
- Służę Selvetarmowi, a potem służkom Pajęczej Królowej.
- Zatem twierdzisz, że nie jesteś zdrajcą?



- Nie jestem. Jestem synem Ildibane’a – rumieniec oburzenia zabarwił mu policzki, a 
mroczna elfka usłyszała w jego głosie szczerość.
Opiekunka pozwoliła, by lekki uśmiech odbił się na jej twarzy. Spojrzała na brata i omal 

nie roześmiała się na głos na widok jego miny. Zielone oczy lśniły furią. Nie wątpiła, że 
ktokolwiek próbował zdyskredytować Dinina, będzie miał spore kłopoty.

Rozdział 17
Solaufein zhah aluin har’ / Solaufein schodzi w dół

SiNafay Vrinn uśmiechnęła się lekko. Jej obecny Opiekun, Dinin Nasadra, stał obok niej. 
Obserwowali piękno Ched Nasad stojąc na jednej z ulic. Niedaleko nich wznosił się budynek 
szkoły Uczniów Pheltonga. „Czy Ildibane nas obserwuje? Co też o nas myśli?” – pomyślała 
przez chwilę.

Odwróciła się gwałtownie, poczuwszy podmuch wiatru, który szarpnął jej włosami. 
Wyćwiczonym ruchem dobyła Qu’iltha. Jednak wokół nikogo nie było prócz Dinina. Po 
krótkiej chwili zauważyła że Opiekun w palcach trzyma małą strzałkę. Jego twarz robiła się 
coraz bardziej szara zaś tuż nad kołnierzem kolczym zbroi była mała otoczona jadowicie 
zielonym strupem ranka. 

Jego ręka z wielkim wysiłkiem i niezwykle powoli sięgnęła do świętego symbolu na jego 
piersi. Usta i gardło lewo wykrztusiły z siebie słowa inkantacji. Delikatne jasno zielone 
światło obiegło ciało sprawiając że krew, która sączyła się z ranki na szyi Dinina znów była 
czerwona. 

SiNafay odwróciła się w kierunku z którego padł strzał. Na zatłoczonej ulicy nawet jej 
trudno było dostrzec kogokolwiek. Słabe oświetlenie pajęczej nici nie dawało jej żadnych 
szans. Przez moment zdało jej się, że widzi rękę uzbrojoną w ręczną kuszę.

W tej samej chwili w jej stronę pomknęły dwa zatrute bełty. Uchylając się pospiesznie 
straciła z oczu zabójcę na moment. Ogarnęła ją wściekłość, ale nieznajomy zamachowiec 
nawet nie próbował sprawdzać jej umiejętności. Zobaczyła, jak cień zeskakuje w dół, w 
mroczny labirynt Ched Nasad.

***
Solaufein Jae’llat skrzywił się okropnie. Stał nad swoją misą wróżebną w swojej 

komnacie i obserwował całą scenę zamachu. Krwawa Stal zawiódł. Może nadszedł czas 
poszukać mniej zwyczajnych pomocników. Obrzucił nieuważnym spojrzeniem swój własny 
miecz, Tsuki’no’Ken.

Wątpił, by istoty służące jego byłej bogini odniosły się przychylnie do jego planów. Jak 
zresztą sama Eilistraee. Roześmiał się gorzko na samą myśl, że kiedyś mógł jej służyć. 
Pomyślał o strażnikach Dziesiątego Domu. Taki był pewien, że zabójca zwycięży… Zapłacił 
im, aby przepuścili pewnego drowa przez bramę, jeżeli tylko poda on nazwisko Fechtmistrza.

Usłyszał kroki. Delikatne szurnięcie ostrzegło go, że ktokolwiek to był, szedł w stronę 
jego komnat. Szybko zakończył zaklęcie, poprawił swój strój i rzucił drobny czar, mający 
ukryć jego wściekły wyraz twarzy. Przypiął do pasa swój miecz i podszedł do drzwi.

Drobna iluzja była dobrym pomysłem. W drzwiach stał bowiem Dinin Nasadra. Obrzucił 
Solaufeina podejrzliwym spojrzeniem. Nie czekając na jego pozwolenie wszedł do środka i 
zaczął przeszukiwać leżące na wierzchu zwoje.

Czarodziej pogratulował sobie położenia na wierzchu paru zaklęć obronnych. Opiekun 
Dziesiątego Domu zmarszczył brwi i odwrócił się do niego.
- Fechtmistrzu, Opiekunka byłaby ci wdzięczna, gdybyś zastosował te czary w praktyce. 

Może wtedy Dziesiąty Dom zyskałby prawdziwy powód, żeby korzystać z twoich usług.
Solaufein ledwie zdołał zachować kamienną twarz przez chwilę, jaką zajęło kapłanowi 

Selvetarma opuszczenie jego komnat. W brązowych oczach pojawiły się błyski wściekłości. 



Jeszcze nigdy nie został tak upokorzony. Nawet, kiedy Faere go odrzuciła i zwrócił się do 
Mrocznej Panny.

***
SiNafay Vrinn rzuciła wściekłe spojrzenie swoim elitarnym strażniczkom. Dwie z nich 

miały pilnować bezpieczeństwa Opiekunki i jej partnera, a dziwnym trafem akurat były 
nieobecne. Po krótkich przesłuchaniach okazało się, że Fechtmistrz zatrzymał je w 
kompleksie Dziesiątego Domu w celu sprawdzenia ochrony.

Fechtmistrz Solaufein Jae’llat wszedł przez otwarte drzwi do komnaty tronowej. Ukłonił 
się Opiekunce, a na Dinina nawet nie spojrzał. U pasa miał swój wierny miecz, ale schowany 
w pochwie. Był tak samo zwinny, jak zawsze. Klękając, odsunął broń na bok jednym ruchem, 
a potem wstał. Opiekun odpowiedział na jego ciche wyzwanie groźnym spojrzeniem.
- Fechtmistrzu! Opiekun Vrinn został zaatakowany, a twoi podwładni zawiedli. Co masz na 

swoje wytłumaczenie?
- Ochrona Dziesiątego Domu jest moim priorytetem, pani. Nie widzę, żeby Dinin Nasadra 

został choćby draśnięty! Jeżeli ktoś tu zawiódł, to sam syn Pierwszego Domu!
Mroczna elfka widziała, jak skacze mięsień w szczęce Opiekuna. Był jednak tak 

wyuczony i przyzwyczajony do milczenia, że się nie odezwał. Zamiast tego dotknął palcami 
świętego symbolu i odwrócił się, niewątpliwie odmawiając kolejną modlitwę do Selvetarma.
- Za dużo sobie pozwalasz, Solaufeinie Jae’llat – drowka podkreśliła jego nazwisko. – 

Obrażasz mojego partnera i mnie, nie zapewniając eskorty. Nie pozwól, żeby takie 
zachowanie się powtórzyło. Inaczej stracisz swoją pozycję w moim Domu!

- Rozumiem, opiekunko SiNafay.
Mężczyzna schylił się znowu, poczekał na jej gest i wyszedł. Dopiero w swoich 

komnatach dał upust gniewowi. Pozłacany kielich uderzył o ścianę raz, drugi, trzeci. 
Wściekły Solaufein schylił się i wyciągnął ze schowka kuferek. Po chwili męczenia się z 
zamkiem otworzył wieko. Wewnątrz spoczywały zwoje z czarami wtajemniczeń i droższe 
komponenty.

Drowi zaklinacz wziął do rąk siarkę, kredę i kadzidło. Otworzył tajne przejście. Znalazł 
się w mrocznej komnacie, w której mógł bezpiecznie praktykować swoją magię. Tym razem 
miał dla niej zastosowanie. Umiał przywołać istoty pozaplanarne i związać je. Tym razem 
gotów był zapłacić każdą cenę, byle tylko pozbyć się Dinina Nasadra.

Zakreślił pentagram wokół siebie, a następnie zapalił żarnik. W powietrzu rozszedł się 
duszny aromat. Czarodziej jeszcze raz sprawdził wzór, a potem wyszedł z kręgu. Kiedy 
zakończył czar, przed nim stanął demon. Sześcioramienna potworność przewyższała go 
wzrostem – nawet, kiedy dokładnie zwinęła ogon. W każdej z dłoni istota dzierżyła miecz.
- Czego ode mnie chcesz, śmiertelniku?
- Zabij pewnego mężczyznę, a obsypię cię darami.
- W Otchłani nie mamy pożytku ze złota i klejnotów.
- Ale korzystacie z zaklętej broni – Solaufein zrobił pauzę.

Marilith uśmiechnęła się. Jej miecze zawirowały w doskonale harmonijny sposób. Drowy 
i demony potrafiły się dogadać… były sobie bliższe, niż wielu sądziło. Nie tylko ze względu 
na Lloth, Demoniczną Królową Pająków. Czarodziej popatrzył na wezwaną istotę i zobaczył 
w jej oczach tę nić porozumienia.

Solaufein roześmiał się cicho, patrząc, jak wężowe sploty kobiety-demona rozwijają się. 
Ogień faerie oświetlał migotliwym światłem jej sylwetkę. Wzrok mrocznego elfa 
przyciągnęły jednak nie jej wspaniałe ostrza, ale ciało. Za całą osłonę marilith służyły jej 
długie włosy. Oprócz tego nosiła tandetne złote kółka.

Syn domu Jae’llat zamyślił się na długą chwilę. W Ched Nasad był obcy, a odkąd SiNafay 
go zostawiła, nie miał żadnej partnerki. Może dzięki służebnym demonom wywalczyłby sobie 



lepszą pozycję? Albo znalazłby wśród nich kobietę, która przyćmiłaby jego wspomnienia 
SiNafay… Niemal się roześmiał na głos.

Kiedy tylko wyszedł z komnaty, niemal zderzył się ze swoim synem. Młody Solaufein 
patrzył na niego z nieukrywaną wściekłością. Dłonie, na szczęście, trzymał z dala od dwóch 
kawałków metalu, które w jego dłoniach przeobrażały się w zabójcze ostrza.
- Zniszczyłeś moją komnatę. Wiem, że to ty. Jeszcze kiedyś ci się odpłacę – warknął.

Starszy czarodziej tylko się uśmiechnął. Młodzik nie wiedział, że rzuca groźby na wiatr. Z 
dowolnego pojedynku on wyszedłby zwycięsko. Nawet jeśli jego syn zechciałby nasłać na 
niego zabójców… Brązowe oczy stwardniały i napotkały spojrzenie Starszego Syna. Ten 
zawahał się na moment – był samotnikiem i wolał swe zaklęcia od polityki – a potem odparł 
triumfalnie.
- Powiem matce… Opiekunce SiNafay… że to ty przerwałeś jej ucztę z Dininem Nasadra – 

po krótkim wahaniu dodał – Opiekunem.
Młody drow odwrócił się na pięcie, pewien zwycięstwa. Sola mógł tylko zemleć w zębach 

przekleństwo i mieć nadzieję, że jego wysłanniczka pokona Dinina. A potem mógłby ją 
pokierować do tego narwanego wael… swojego syna.

***
SiNafay Vrinn wyciągnęła się wygodniej na swoim tronie. Długimi smukłymi palcami 

nerwowo postukiwała o udo. Liczne pierścienie migotały przy tym w blasku lampionów. 
Szmaragdy na sukni przypomniały jej o oczach jej brata. Spojrzała na niego. Przyklęknął 
trochę z tyłu, na posadzce. Buzdygan oparł o kolano.

Nie tylko oni byli zaniepokojeni. W cieniach pod ścianami, oprócz elitarnych strażniczek, 
stało również kilku oficerów, a także Starsza Córka Dziesiątego Domu, Triel. Młoda kapłanka 
przestępowała nerwowo z nogi na nogę. Przyczyna takiej atmosfery zwała się Ildibane 
Nasadra.

Arcymag Ched Nasad niespodziewanie poprosił o audiencję u Opiekunki Dziesiątego 
Domu. Jego córka nie miała dość władzy i śmiałości, by mu odmówić. Władza Domu 
Nasadra rozciągała się na całe miasto. Jej opiekun był synem Pierwszego Domu… ona sama 
była jego przyrodnią siostrą.

Brat bliźniak pierwszej opiekunki Ched Nasad nagle pojawił się przed nią. Jego lamowane 
srebrem szaty zafalowały. W dłoniach, jak zawsze, trzymał swoją czarną laskę. Skłonił lekko 
głowę, jak nakazywał obyczaj, następnie otwarcie rozejrzał się dookoła. Wargi ściągnęły mu 
się w linię, kiedy dostrzegł młodego kapłana Selvetarma.
- Arcymagu Ildibane. – mroczna elfka odezwała się jako pierwsza, jak nakazywał zwyczaj.
- Opiekunko. Wiem, że mój syn został zaatakowany. Obecna sytuacja przysparza Radzie 

zmartwień.
Drowka spojrzała na Dinina, a potem na ich wspólnego ojca.

- Rady nie powinno obchodzić, kto jest moim partnerem. Opiekunka Dziesiątego Domu 
wybrała swojego mężczyznę, jak każda inna rządząca kobieta w tym mieście.

- Sytuacja jest dość niezwykła. Wiadome wszystkim są więzy pomiędzy twoim domem, 
dalharil lil Lloth, a Pierwszym Domem. Niektórzy obawiają się, że Prawo Lloth zostanie 
złamane. Nie chodzi tutaj o tożsamość Opiekuna Vrinn. Liczy się pozycja Dziesiątego 
Domu w mieście.
Wargi SiNafay zacisnęły się w wąską linię. Dobrze wiedziała, co ma na myśli jej ojciec. 

„Dziesiąty Dom posiada dużo większą potęgę, niż należy się domowi o jego pozycji. Inne 
domy nie są zadowolone z zachwiania hierarchii” – pomyślała z goryczą.
- Czyżby Opiekunka Aunrae uważała mnie za rywalkę? Wszyscy znamy prawo Miasta 

Połyskliwych Pajęczyn. Nie dojdzie do kolejnej wojny Nasadra ze S’sril. Nie zniszczymy 
pajęczyny jedynie po to, by zabić drowa.



- Dom Nasadra nie będzie toczył wojen za Dziesiąty Dom. Nawet za ciebie, dalharil lil  
Lloth. Przynieśliśmy wam jedynie ostrzeżenie.

- Dom Vrinn dziękuje Pierwszemu Domowi za wieści – odparła spokojnie kobieta.
Ildibane Nasadra ukłonił się Opiekunce, a po chwili już go nie było. W sali tronowej 

zapadła cisza. Wszyscy zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Dinin wbił wzrok w podłogę. 
Porucznik Dziesiątego Domu, Alak Mylyl, zrobił dwa szybkie kroki w przód. Jego ciężka 
zbroja nawet nie zazgrzytała.
- Moi ludzie są gotowi, opiekunko. – zasalutował i natychmiast zaczął wydawać rozkazy.

Mroczna elfka uśmiechnęła się z trudem. Znała Alaka i wierzyła w jego możliwości. Był 
jej przyrodnim bratem i dobrym żołnierzem. Potrafił zmusić wojowników domu do posłuchu. 
W tej właśnie chwili wymachiwał swoim sejmitarem zza burzowobłękitnej tarczy. Sala 
tronowa opustoszała w kilka chwil.
- Mój bracie – odezwała się i zdziwiła się, jak bardzo ochrypły ma głos.

Dinin Nasadra podniósł głowę, sądząc, że mówi do niego. Kątem oka dostrzegł jednak 
ruch i odtoczył się na bok. Za sługą Selvetarma zmaterializowała się bowiem sześcioramienna 
potworność rodem z Otchłani. Jedno z ostrzy rozorało mu ramię w chwili, gdy wymawiał 
ostatnie słowa zaklęcia.
- Kto cię przysłał?! – wrzasnęła tymczasem drowka.

Marilith nie odpowiedziała. Podniosła tylko jeden z mieczy w szyderczym salucie. Pięć 
pozostałych nadal uderzało w kierunku Opiekuna. Pulsująca wokół niego magia momentalnie 
goiła mniejsze cięcia. Jeden brzeszczot zazgrzytał o tarczę. Dinin uniósł buzdygan i 
zmiażdżył go ciosem.
- Jeszcze pięć – powiedział ponuro, wiedząc, że tym razem Opiekunka nie przyjdzie mu na 

pomoc.
Miał rację. Kobieta – demon zasyczała gniewnie i natarła. Tym razem jedno z jej ostrzy 

weszło pomiędzy kółeczka kolczugi. Dinin zagryzł wargi i wypowiedział modlitwę do 
Rycerza Lloth, zanim ból odebrał mu zdolność myślenia. Uderzenie tarczą wytrąciło miecz z 
ręki tanar’ri.

Syn Domu Nasadra widział, jak istota potrząsnęła gniewnie długimi włosami. Złowrogi 
błysk w jej oczach spotężniał. Wyprowadziła kilka niezbyt silnych ciosów, które drow z 
łatwością odbił. Mężczyzna miał już na końcu języka zaklęcie.

Wszystkie cztery miecze pomknęły w jego stronę. Nie miał szans zasłonić się przed nimi. 
Marilith miała zamiar zrobić z niego mielonkę. Dinin Nasadra skupił całą wolę na naukach 
swojego ojca. Wypędzając z myśli obraz swego pociętego ciała, wypowiedział słowo.

Kobieta – demon zdążyła tylko przekląć w myśli mrocznego elfa, który ją tu przyzwał. 
Moc zaklęcia wygnała ją z Planu Materialnego z powrotem do Otchłani. Wiedziała jednak, że 
dusza czarodzieja należy teraz do Demonicznej Królowej Pająków i do jej podwładnych. 
Stała się narzędziem jego upadku.

Rozdział 18
Valsharessen d’lil Ched Nasad / Opiekunki Ched Nasad

SiNafay Vrinn nie uśmiechała się tym razem. Tydzień temu jej spokój zburzył zamach na 
Dinina, a ledwie dzień później jej rodzony ojciec, arcymag Ildibane Nasadra, przyniósł jej 
zawoalowane ostrzeżenie. Dzisiaj dostała wiadomość, że zbiera się Rada Ched Nasad.

Mroczna elfka odrzuciła włosy na plecy gniewnym ruchem. Nawet nie spojrzała na 
klęczącego Opiekuna. Miała już na sobie zbroję, i zakładała właśnie pas, kiedy rozległo się 
ostrożne pukanie do drzwi. Na jej gest, mężczyzna otworzył je przed niespodziewanym 
gościem.
- Matko opiekunko – stał przed nią jej syn, Solaufein Vrinn, a obok niego jedna ze 

strażniczek.



Brwi drowki podniosły się do góry. Machnięciem ręki odprawiła Dinina Nasadra i 
kobietę. Zacisnęła mocniej skórzany pas, by mieć rękojeść Qu’iltha w zasięgu ręki. Nie 
obawiała się swojego syna. Bawiła się przez chwilę obserwowaniem jego twarzy.
- Streszczaj się, Starszy Synu. Mam ważne sprawy… sprawy, które nie dotyczą 

niekompetentnych mężczyzn z mojego domu.
- Dokładnie, niekompetentnych – podchwycił czarodziej. – Fechtmistrz Solaufein przynosi 

wstyd naszemu domowi.
- Nie do ciebie należy oceniać Fechtmistrza, chłopcze.
- Widziałem go, jak wchodził do domu Auvryndar. Fechtmistrz namawiał ich, by 

przemówili przeciwko Dziesiątemu Domowi. Kiedy dostrzegł, że go śledziłem, 
zdemolował moją komnatę.
W zielonych oczach SiNafay Vrinn błysnęły ognie. „A to oznacza, że to Sola był 

winowajcą tamtego wybuchu!” – pomyślała.
- Szósty dom, dom Auvryndar? – powtórzyła na głos.
- Tak, matko.

Spojrzała uważniej na syna. Tyle lat w cieniu potężnego ojca. Osobowością przypominał 
jej Xorlarrinów z Menzoberranzan. Teraz, kiedy Dinin był opiekunem, zarówno on, jak i Triel 
potrafili podjąć własne działania… na chwałę Lloth.
- Dobrze służysz Dziesiątemu Domowi, synu – powiedziała, a jej usta rozchyliły się w 

uśmiechu.
***

SiNafay Vrinn zajęła powoli swoje miejsce w Radzie. Naprzeciw niej siedziała 
Opiekunka Shyntlara Auvryndar, z mocno zaciśniętymi wargami. Jej prawdziwa natura nie 
była dla wielu tajemnicą. Władczyni szóstego domu była jedną z najpiękniejszych kobiet w 
mieście, ale zawdzięczała swoją urodę wampiryzmowi.

U szczytu stołu siedziała Aunrae Nasadra, równie młodo wyglądająca co jej brat Ildibane. 
Obawiało jej się całe miasto ze względu na szczególny talent. Ze swego miejsca mogłaby 
bowiem razić zadawaniem ran kogokolwiek w przestronnej komnacie. Jedynie nieumarłej 
Shyntlarze nie zrobiłaby w ten sposób krzywdy.

Opiekunka Dziesiątego Domu nie odrywała spojrzenia od swojej głównej rywalki. Prawo 
oraz magia decydowały, że na sali Rady nie mogło dojść do walki. Gdyby do niej jednak 
doszło, to Shyntlara i Aunrae byłyby prawdopodobnie zwyciężczyniami.
- Dom Auvryndar od dawna nie wysyłał swoich żołnierzy na patrole. Podobnie Dom 

Nasadra. Czyżby Pierwszy Dom pragnął jeszcze większej władzy? – zapytała głośno 
Talabrina Claddath, jedna z pozostałych opiekunek.
Opiekunka Pierwszego Domu spojrzała na SiNafay Vrinn, następnie na Shyntlarę 

Auvryndar. Nie doczekawszy się reakcji żadnej z obecnych, odezwała się poważnie.
- Arcymag Ildibane Nasadra odkrył, że w najbliższej przyszłości naszemu miastu grozi 

niebezpieczeństwo. Ponieważ nie znamy jego dokładnej natury, cenny staje się każdy 
żołnierz.

- Patrole wokół miasta stają się coraz bardziej niebezpieczne. Kilka karawan zostało 
napadniętych – podjęła wątek wampirzyca. – Ched Nasad ma potężnych wrogów. Być 
może ekspedycja arcymaga wzburzyła faerimmy. Mówi się, że duergarowie się zbroją, 
odkąd na tronie zasiadł Horgar Steelshadow.
Na sali zapadła cisza. Drowki z niepokojem rozważały możliwe scenariusze. 

Niebezpieczeństwo grożące całemu miastu odsuwało w cień spory pomiędzy poszczególnymi 
domami. Miasto Połyskliwych Pajęczyn było ojczyzną każdej z opiekunek.



Tak więc Rada Ched Nasad przyniosła jedynie niepokój dla córki Lloth, a nie 
potwierdzenie podejrzeń co do domu Auvryndar. Co gorsza, wychodząc z sali obrad natknęła 
się na ochroniarkę Shyntlary, drowkę bliźniaczo podobną do swojej mistrzyni.
- Matko opiekunko, nazywam się Valen Auvryndar. Służę opiekunce Shyntlarze od wielu 

lat. Kazała mi przekazać wam następującą wiadomość: „Pająk czai się w twojej własnej 
sieci, dalharil lil Lloth, a ty go wypatrujesz w cudzych.”

***
SiNafay Vrinn powróciła do kompleksu Dziesiątego Domu w bardzo złym humorze. 

Znała Valen Auvryndar – nie osobiście, ale ze słyszenia, jak każdy w mieście. Ochroniarka 
Shyntlary niejednokrotnie służyła jako jej dublerka. Plotki mówiły, że tylko jedna cecha 
umożliwiała ich rozróżnienie.

Przed tronem Opiekunki pojawił się więc niezwłocznie jej obecny partner, Dinin Nasadra. 
Syn Ildibane’a wiedział już od ojca o bliżej nieokreślonym niebezpieczeństwie. Przesłanie od 
arcymaga nie zostawiało złudzeń.
- Jestem na twoje rozkazy, pani – sługa Selvetarma ukłonił się głęboko.
- Dininie, zasugerowano mi, że źródło ataków na ciebie kryje się w Dziesiątym Domu. 

Zastanów się, kto to jest. Zastanów się dobrze, zanim powiesz.
Mężczyzna zamilkł na długą chwilę. Zmarszczył brwi w skupieniu.

- Co robi Fechtmistrz i twoje – wasze – dzieci?
- Fechtmistrz zbroi żołnierzy. Wiesz, co powiedział ci ojciec. Teraz jest nam niezbędny. 

Triel zajmuje się kaplicą. Nie wydaje mi się, żeby w ogóle zauważyła znamiona 
kłopotów. Młody Sola, jak zawsze, siedzi na swojej wieży.

- Solaufein – powiedział na głos Dinin.
Jego przyrodnia siostra spojrzała na niego uważnie. Nie odpowiedziała. Syn Pierwszego 

Domu podszedł bliżej niej, ale drowka wstała gwałtownie z tronu, cały czas utrzymując 
dystans. W jej myślach panował chaos. Powtarzała sobie słowa Valen.
- Przyślij mi Starszego Syna, Dininie – rozkazała.

Opiekun Dziesiątego Domu ukłonił się jeszcze raz. Wyszedł tak szybko, jak tylko mógł. Z 
doświadczenia wiedział, że nie należy nadwerężać cierpliwości młodej Opiekunki. Po chwili 
na jego miejscu stanął Starszy Syn, jak zwykle nerwowy.
- Uln’hyrr40 – warknęła jego matka, nie troszcząc się o tytuły. – Okłamałeś mnie, synu. To 

nie Dom Auvryndar jest naszym wrogiem. To ty. Ty podkopujesz pozycję Dinina 
Nasadra. Czy zapomniałeś, głupcze, że to syn Pierwszego Domu? Jaki masz w tym 
interes?!
Młody Solaufein był tak zszokowany, że nie mógł wydusić słowa. Przypomniał sobie 

groźbę ojca i zlał go zimny pot. Oto znalazł się między młotem a kowadłem – a w oddali 
majaczyła jeszcze wizja wściekłej Aunrae Nasadra.

Ocknął się ze swoich rozmyślań dopiero, kiedy poczuł na plecach uderzenie. Odwrócił 
głowę. Stała za nim Triel, jego siostra i jedyna kapłanka Domu. Dalharil lil Lloth już nie było 
w komnacie tronowej. Przechadzała się korytarzami, usiłując odrobinę się uspokoić, zanim 
wróci do swoich komnat… i do Dinina Nasadra.

Za jednym z zakrętów ujrzała piękną, młodą drowkę. Kobieta obejrzała się przez ramię i 
przyspieszyła kroku. Była tak ciasno owinięta płaszczem, że SiNafay nie mogła dostrzec jej 
twarzy, ani insygniów. Nieznajoma zniknęła za drzwiami… drzwiami do pokojów 
Fechtmistrza.

Mroczna elfka roześmiała się ponuro. „Wygląda na to, że Solaufein już sobie znalazł jakąś 
kobietę. Mogłam się tego spodziewać. Mało która drowka oprze się jego urokom”. – 

40 Kłamca!



pomyślała. Przyspieszyła kroku. Nie zamierzała marnować czasu na myśli o Fechtmistrzu, 
kiedy czekał na nią jej Opiekun.

***
SiNafay Vrinn otworzyła gwałtownie oczy. Ktoś dobijał się do jej komnat w środku jej 

transu. Dinin, leżący obok niej, stoczył się z łóżka i właśnie sięgał po swoją broń. Alak Mylyl 
stał w progu, ze swoim mieczem w ręku, a jego zbroja była spryskana krwią.
- O-opiekunko! Próbowano zamordować Fechtmistrza!
- Co? – zapytali oboje chórem.
- Fechtmistrz jest w swoich kwaterach, ranny. Zabójca uciekł. Podobno kierował się w tę 

stronę.
Mroczna elfka w pośpiechu nałożyła kolczugę. Uważnie zapięła pas z mieczem. 

„Próbowali zabić Solaufeina. W moim domu. W moim własnym domostwie!” – pomyślała. 
Narastały w niej wściekłość i niedowierzanie.
- Alak, wzmocnij straże. Dinin – odnajdź tego zabójcę, ktokolwiek to jest. Natychmiast! 

Czy ktoś uleczył Fechtmistrza?
- Tak, opiekunko. Starsza Córka – jej rycerz zasalutował.

Dinin i Alak zniknęli za drzwiami. Drowka poprawiła zaklęty pierścień na palcu. Lekka 
kolczuga nie zadźwięczała, kiedy wstała z łóżka i wyszła na korytarz. Wyciągnęła jeden ze 
sztyletów z buta. Niedoszły morderca musiał być gdzieś na terenie Dziesiątego Domu.

Mroczna elfka przemykała się cicho pomiędzy żołnierzami, którzy pełnili straż w 
budynku. Kierowała się w stronę swojej komnaty tronowej. Tam przebywała jej gwardia i tam 
będzie dobrze chroniona. „Moi bracia wiedzą, co zrobić. Ten vel’glarn rychło znajdzie swą 
śmierć!” – pomyślała.41

Jednak kiedy dotarła do celu, czekała ją niemiła niespodzianka. Na tronie, dominującym 
nad resztą pomieszczenia, siedziała ta sama nieznajoma, która przemykała się do komnat 
Solaufeina. Płaszcz piwafwi nadal otulał ją ciasno, ale spod jego fałd wyglądał imponujący 
miecz półtoraręczny.
- Jak śmiesz zajmować moje miejsce, dziewczyno! Powiem twojej matce o twoim 

zachowaniu! Powinna cię wysmagać biczem!
Kaptur opadł, ukazując twarz rzeczywiście młodej mrocznej elfki. Miała jasne, prawie 

białe oczy i srebrzyste włosy. Nieznajoma odrzuciła płaszcz, ukazując insygnia, a także 
srebrną kolczugę. W dłonie ujęła miecz, zachlapany krwią… krwią Solaufeina.
- Jestem Ysolde z Domu Veladorn z Buirynden. Twój partner niegdyś służył mojej bogini. 

Przyniosłabym ci przesłanie Eilistraee, gdybyś nie była śmiertelną córką Pajęczej 
Królowej! Niech Mroczna Panna zlituje się nad twoją duszą i nad duszą Solaufeina 
Jae’llat!
Drowka odrzuciła bezużyteczny sztylet na bok, dobywając swojego wiernego podwójnego 

miecza. Qu’ilth przeciął powietrze z cichym sykiem, zanim zetknął się ze smukłym mieczem 
kapłanki Eilistraee. W powietrze poleciały iskry.
- Oloth phlynn dos, Ysolde!42 Niech mrok pochłonie ciebie i twoją matkę – Qilue Veladorn! 

Wracaj na powierzchnię tańczyć z elfami faerie!
Ysolde uśmiechnęła się. Księżycowy blask wydawał się lśnić w jej oczach i włosach, jak 

u jej matki, Eresseae Qilue Veladorn. Smukła dziewczyna zawirowała nagle, a następnie 
zaklęty miecz opadł gwałtownie. Szybkość i płynność ruchu zaskoczyły SiNafay. Od dawna 
nie miała do czynienia z tak dobrze wyszkolonym przeciwnikiem.

W ramieniu opiekunki wybuchł nagle ból. Magiczna kolczuga nie zdołała zatrzymać 
uderzenia. Elfka zmełła przekleństwo. Drugą ręką sięgnęła po eliksir leczący, który trzymała 

41 […] skrytobójca
42 Mrok na ciebie!



za pasem. Pod palcami poczuła jednak czubek miecza. Spojrzała na niego. Klinga również 
lśniła przeklętym księżycowym światłem.
- Tancerka klingi! – splunęła z wściekłością – Qilue nie mogła inaczej wyszkolić swojego 

bękarta. Idź do Arvandoru, suko!
- Dużo wiesz, dalharil lil Lloth – odezwała się śpiewnym głosem Ysolde.

Mroczna elfka zerknęła na kapłankę Eilistraee. Blask dookoła niej spotężniał i teraz nie 
było już wątpliwości, że pochodzi od żywej istoty, a nie od lampionów faerie. Łuna zdawała 
się palić wrażliwe oczy córki Lloth. Było to gorsze od słońca w krainach powierzchni. 
Płomienną kulę była w stanie ignorować.

Księżycowe ostrze Ysolde przecięło powietrze ze świstem, który brzmiał niemal jak 
śpiew. Drowka odtoczyła się na bok, ale miecz i tak zdołał wyciąć dziurę w jej płaszczu 
piwafwi. Podwójny miecz zawirował krótko, uderzył – i znów napotkał broń Eilistraee.

Dwie kobiety tańczyły dookoła siebie przez wiele następnych minut. Lekko zielone ostrze 
Qu’iltha – niczym oczy jego właścicielki – krzesało iskry w zetknięciu z mieczem, który 
stworzyła Wybranka Mystry i Eilistraee, Qilue Veladorn. Żadna z przeciwniczek nie mogła 
zdobyć przewagi.

Nagle Ysolde Veladorn się potknęła. Trwało to ułamek chwili, ale wystarczyło, by drowie 
ostrze ominęło jej zastawę. Podwójny miecz zazgrzytał o srebrzyste kółeczka zbroi, ale nie 
był w stanie ich przeciąć. SiNafay poczuła krew spływającą po ramieniu. Cofnęła broń…

Tancerka klingi wykorzystała natychmiast moment jej zawahania. Ciężki miecz 
półtoraręczny ujeła w obie dłonie i zadała cios gruchoczący kości. Gdyby dalharil lil Lloth 
pozostała na swoim miejscu, byłaby już martwa. Na szczęście, przetoczyła się na bok. Miecz 
Ysolde zostawił głębokie cięcie na jej udzie.

Mroczna elfka zaklęła w myślach. Córka Qilue Veladorn była znakomicie wyszkoloną 
wojowniczką. Ale na pewno nie uczył jej Dantrag Baenre. Może tu tkwił klucz do 
zwyciężenia kapłanki Eilistraee. Pozwoliła jej atakować przez kilka następnych minut. 
Czekała, aż dziewczyna się zmęczy.

Uderzenia Ysolde nie ustawały. Qu’ilth znalazł jednak kilka luk i bezlitośnie je 
wykorzystał. Ciężki miecz jeszcze raz zderzył się z podwójną klingą. Tancerce klingi nie 
starczyło już czasu i szybkości, by zablokować kolejny cios. Na piersi dziewczyny pojawiła 
się czerwona linia. Nie była ani długa, ani głęboka – kapłanka mruknęła zaklęcie i zaleczyła 
się niemal w całości.

Drowka uśmiechnęła się triumfalnie, gdy jej wierna broń wyryła jeszcze jedną kreskę na 
czarnej skórze córki Qilue. Nagle jej stopy poślizgnęły się na mokrej od krwi marmurowej 
posadzce. Wystarczył lekki ruch, by wojowniczka wylądowała na ziemi. A Ysolde nie 
zasypiała gruszek w popiele.

Czubek miecza przeciął kolczugę na piersi dalharil lil Lloth, rujnując symbol Pajęczej 
Królowej. Księżycowy blask oślepiał młodą opiekunkę. Qu’ilth został wyrwany z jej ręki i 
rzucony gdzieś na bok. Zielone oczy łzawiły od światła Eilistraee. Opiekunka pomyślała 
przelotnie o swojej matce…

Nagle przed jej oczami sylwetkę Ysolde przecięła ciemniejsza linia. SiNafay zdało się, że 
słyszy krzyk bólu. Rozległ się łomot i ciemna linia nagle zawróciła, na powrót uderzając w 
tancerkę klingi.
- To za to, że próbowałaś mnie zabić, Ysolde Veladorn! Już dawno nie jestem wyznawcą 

Eilistraee! Mroczna Panna nie pochwali moich czynów!
Mroczna elfka poznała ten głos. Solaufein. Fechtmistrz. Zanim jednak zdołała zebrać 

myśli, które ugrzęzły w blasku, przez salę przemknęły ciemne pociski, bezbłędnie trafiając w 
cel. Najwyraźniej Sola wolał magię od miecza. Przynajmniej tym razem wyszedł na tym 
lepiej.



Kobieta usłyszała szelest szat. Delikatne kroki. Szła ku niej kapłanka Pajęczej Królowej. 
Zdrętwiałe palce jeszcze raz poszukały rękojeści miecza. Triel, jej córka, uklękła obok. Przez 
dłuższy czas nie ruszała się. Drowka pozwoliła sobie na moment niepokoju. „A jeśli Triel już 
aspiruje do przewodzenia domowi?”.

Po chwili jednak usłyszała znajomy głos. Starsza Córka śpiewała zaklęcie, prosząc 
Pajęczą Królową o łaskę uzdrowienia dla dalharil lil Lloth. Rany zagoiły się, a SiNafay 
nareszcie widziała przed sobą coś innego niż ohydny księżycowy blask.
- Moja Opiekunko – odezwał się formalnie Solaufein Jae’llat.

Kobieta wstała, odpychając ręce córki. Wolnym krokiem, aby nie otworzyć ran, podeszła 
do Fechtmistrza. Widok Ysolde leżącej bezradnie na posadzce sprawił jej sporą przyjemność. 
Sola trzymał w ręce miecz otrzymany niegdyś od Eilistraee. Klejnoty na rękojeści straciły 
swój blask z chwilą zaatakowania tancerki klingi, ale ostrze nie stępiało.
- Elghinn el – powiedziała głośno opiekunka, cofając się kilka kroków.43

Miecz Solaufeina zatopił się w piersi Ysolde. Dalharil lil Lloth bez przerwy patrzyła w 
gasnące oczy swej przeciwniczki. W jej zielonych oczach widniało przy tym poczucie triumfu 
i drwina ze sług Mrocznej Panny.

43 Zabij ją


